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 kendine 
  yolculuk

VitrA ile

Yaşam stilin karakterine göre şekillenir. Moda 
değişir, trendler gelip geçer fakat insan kendine 
ait olanları tutar ve stilini belirler. Duygu durumu 
zevkleri, zevkler modayı, moda da mekânları 
yaratır. Mekânı oluşturan tüm parçalar ruhun 
bir yansımasıdır. Ruh nasıl kalıplara sığmıyorsa 
stilleri de belli kalıplara sokmak zordur. Ancak 
yine de belli başlı stil kodları vardır ki kendimizi 
tanımlamamıza yardımcı olur. Sıcak, modern, 
özgün, zamansız, sade ya da şık... 

VitrA, farklı tarzları içinde barındıran 
seramik koleksiyonlarıyla senden 
yola çıkıyor. Stilini yansıtan mekânlar 
yaratmak için seni yakından tanımak 
istiyor.



ÖZGÜN VE
MODERN

ŞIK VE
SICAK

SADE VE
ZAMANSIZ



Hangisi 
senin
stilin?



ÖZGÜN VE
MODERN

ŞIK VE
SICAK

SADE VE
ZAMANSIZ

6

76

224



FLASHBACK

VERSUS

ATTRACTION

MILLENIUM

FESTA

FANGO MIX

ICE & SMOKE MAT

ICE & SMOKE PARLAK

BRITISH STONE

ULTRA

POMPEI

RAINFOREST

ARCADE

CATWALK

STELLAR

DEJA VU

ECCENTRIC

ADORA

BOLSHOI

CELEBRATION

ETHEREAL

FAVORITE

INSIDE

MARMOLINE

OPERA

FUTURA

SOLID

METRO TILES

NEO QUARZITE

SKYLINE

PIETRA BORGOGNA

PIETRA PIENZA

UPTOWN

WOODPLUS

ORLEANS

PROVENCE

ROCOCO

SAVOY

SEPIA

VINTAGE

HOT CHOCOLATE

TERRA NOVA

PERA

PICCADILLY

SAMBA

TREVI

14

20

24

30

34

40

46

52

56

62

68

72

82

88

92

98

104

108

114

120

126

130

136

142

148

230

234

238

244

250

256

262

268

276

154

160

166

172

178

184

190

196

202

208

214

220



6

Yaratıcılık senin olmazsa olmazın

Tasarım arayışı ruhunda var

Yeni maceralara açıksın

Enerjin yüksek

Sanat ve modada trendleri izlersin

Cesursun, yeni şeyler denemekten korkmazsın

Farklı ve sıra dışı olmak senin tarzın
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senin stilin özgün 
ve modern
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özgün ve
modern
İyi tasarım, sanatı ve bilimi bir araya getirir. Biz de Özgün ve
Modern seramiklerimizde son tasarım trendlerini dinamik 
formlar ve sofistike çizgilerle bir araya getirdik. Bugünden 
geleceğe mimari için yeni yollar açmayı ve yaratıcılığa ilham 
verecek yenilikçi çözümler geliştirmeyi amaçladık. Modern 
tasarımın yapılara değer katan güçlü vurgusunu ürünlerimize 
yansıttık. Yüksek enerjisi olan mekânlar yaratacak göz 
kamaştıran bir koleksiyon hazırladık.
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VitrA Seramik
tasarım ekibi ile tanışın...

ROCOCO

Geçmişin romantik stilleri yeniden nefes alıyor
“Geçmişin romantik stilleri ve eski dönemler beni çok 
etkiliyor. Dekorasyonu; banyo, mutfak ya da salon diye 
ayırmadan bütüne bakarak değerlendiriyorum. VitrA 
Seramik için Savoy serisini yaratırken de saraylardan 
ilham aldım. O dönemlerin kristal dokuları, altın ve gümüş 
renklerini tercih ettim. İnci etkisi veren mikro rölyeflerle, 
oryantal ve geometrik şekilleri bir arada kullanarak ŞIK ve 
SICAK bir seri yaratmaya  çalıştım.”

15 yıldır VitrA tasarım ekibinde olan sanatçı, insanların 
her gün severek kullanacağı yenilikçi ve dekoratif ürünler 
yaratmak için pek çok teknik ve yöntemden besleniyor. 

Ezgi 
Uluğ
Uzman Tasarımcı

BALANCE

Cam ile rölyefli seramiğin tutkulu uyumu
“Gelişen teknoloji ve baskı tekniklerini kullanarak 
yaratıcılığımın sınırlarını zorlamak hoşuma gidiyor. Starlight 
serisinde de cam ile rölyefli seramiği bir arada kullanarak  
seramik tasarımına yepyeni anlayışla yaklaştım. Tasarımın 
3 boyutlu dokusu, izleyenlerde dokunma hissi uyandırıyor. 
Bu da seramiklerin kullanıldığı mekânlarda sıra dışı bir 
atmosfer sağlıyor.”

Cam ile rölyefli seramiğin, 3 boyutlu etkisiyle ödüllü 
tasarımlar yaratan sanatçı 22 yıldır VitrA tasarım ekibinde.

Tuba 
Büyükkaraduman
Uzman Tasarımcı

Balance Serisi 
2013 IF product Design Award 
2013 Reddot Product Design Award

Rococo Serisi 
2014 Good Design
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PROVENCE

Değer katan nüanslar...
“Değişik teknik ve malzemeleri bir arada kullanarak 
oluşturduğum serilerde, ilk bakışta fark edilmeyen ancak 
ürüne asıl değerini veren nüanslara önem veriyorum. 
Yılın trendlerini, yeni çıkan malzemeleri ve teknolojileri 
yakından takip ediyorum. Tasarımlarımı hazırlarken 
müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını ön planda tutuyorum. 
Seramik kullanımının evlerin neredeyse her yerinde tercih 
ediliyor olması, tasarımlarda  desen, renk ve ebat zenginliği 
yaratıyor.”

2011’den beri VitrA tasarım ekibinde yer alan Alexandra 
Bakina, seramik seçerken mekânı ferah gösterecek ürünleri 
ön planda tutmayı öneriyor.

Alexandra 
Bakina
Uzman Tasarımcı

FANGO MIX

Taze, doğal, modern...
“Geniş renk ve doku alternatifleri kullanarak mekânlara hem 
modern hem de doğal görünümler katmayı amaçlıyorum. 
Farklı kültürlerle iş ilişkisi içinde bulunmanın sağladığı 
zenginliği tasarımlarıma aktarıyorum. 2015 Lookbook 
koleksiyonunda yer alan ödüllü ve son tasarımım Fango 
Mix de taze ve doğal bir etkiye sahip. 5 yıldır VitrA tasarım 
ekibinde yer alıyorum.”

Sanatçının dünyanın en saygın tasarım ödülleri arasında 
yer alan Reddot Product Design Award, Interior Innovation 
Award kazanan porselen serileri konutlarda, ticari yapılarda 
ve dış cephelerde mimari uygulamalara ilham veriyor. 

Selma 
Gülkan 
Uzman Tasarımcı

Provence
2015 Interior Innovation Award

Fango Mix
2015 Interior Innovation Award
2015 Iconic Awards
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Cesur fikirlerle 
banyonuz sıra dışı 
görünsün...

Banyolar yaşam alanlarının bir 
parçası gibi görülmese de aslında 
en sık kullanılan, üstelik misafirlerin 
de görüp hakkınızda fikir edindiği 
mekânlardan. Ortak kullanım 
alanlarından biri olan banyolar artık 
sadece temizlenmek için değil hem 
günün yorgunluğunu atabildiğimiz 
hem de huzur bulduğumuz bir yer 
haline geldi. Siz de banyonuzu birkaç 
dokunuşla daha keyifli bir mekâna 
dönüştürebilirsiniz. 
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Banyo dekorasyonunda belki de en 
önemlisi banyo seramiğinin deseni, 
yüzeyi ve rengidir. Değişen teknoloji 
ile birlikte seramikler de farklılaşarak 
son derece modern bir görünüme 
kavuştu ve evlerimize giren farklı 
tasarımları da etkisi altına aldı.
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FLASHBACK özgün ve modern
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Geçmişi çağrıştıran çizgileriyle, 
mekânları zamanda unutulmaz 
bir yolculuğa çıkarıyor.
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 özgün ve modernFLASHBACK
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Dünyada ender bulunan ve oldukça 
beğenilen Calacatta mermeriyle 
hayat bulan yeni duvar seramiği 
ve porselenden oluşan seri. 
Flashback, iri ve dramatik damarlı 
görünümüyle döşendiği mekânlarda 
lüks, şık ve modern bir dokunuş hissi 
uyandırıyor. Dekor ya da süpürgelik 
gibi tamamlayıcı unsurlar olmaksızın 
tek başına kullanılabilen seri, gri 
ve gold damarları ile iki farklı renk 
seçeneği sunuyor.
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Gümüş, bakır, bronz ya da altın 
sadece dekoratif objelerde değil 
artık hayatımızın her alanında. 
Altın görünümlü metal masa 
lambası, bronz renkli yemek 
masası ya da gümüş bir karyola... 
Durum böyle olunca bu ultra 
modern görünümlü eşyaları 
doğru renklerle kombinlemek 
gerekir. Bronz ağırlıklı obje 
ve eşyalar kullanırken beyaz 
ve tonlarını, altın detayların 
baskın olduğu objelerle de 
siyah ve tonlarını tercih 
edebilirsiniz. Böylece metalin 
doğal görünümünü ön plana 
çıkarabilirsiniz. 

Ev dekorasyonunda 
neredeyse tüm 
trendlerde kendine bir 
yer bulan metal objeler, 
parlak görünümüyle 
mekânların 
vazgeçilmezi. 

Evinize değer 
katmak için metal 
parlaklığını deneyin
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Gri rengin 
hakim olduğu 
bir salonunuz 
varsa, gümüş 
yüzeyli objelerle 
dekoratif kurgular 
yapabilirsiniz.
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VERSUS özgün ve modern
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Zıtlıklardan besleniyor ve bu 
onu sıra dışı bir görünüme 
kavuşturuyor.
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VERSUS özgün ve modern
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Silver fantasy mermerini, doğalına en 
yakın tonlarıyla mekânlara yansıtan 
yeni seramik serisi. Seramiklerinin 
yanı sıra aynı tasarım dilinde 
porselenlere de sahip Versus, 
zıtlıklardan besleniyor; döşendiği 
her ortamda minimal ve modern 
bir algı yaratıyor. Soğuk mermer 
dokusunun bronz renkteki parlak 
paslanmaz metal çubuklarla yarattığı 
zıtlık, duvarlara yepyeni bir görünüm 
kazandırıyor. 
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ATTRACTION özgün ve modern
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Kendine özgü bir duruşu var ve 
ender bulunan bir ihtişama
sahip.
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ATTRACTION özgün ve modern
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Dünyada ender rastlanan İtalyan 
Calacatta mermeriyle hayat bulan 
duvar seramiği ve porselenden oluşan 
seri. Attraction, sadeliğin ihtişamını 
tüm doğallığıyla mekânlara yansıtırken 
petek dokulu rölyeflerin iç ve dış bükey 
olarak değişen yapısıyla da mekâna 
dinamizm kazandırıyor.
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Bilim kurgu filmlerinden fırlamış 
gibi bir eviniz olsun istiyorsanız 
fütürizm etkileri taşıyan bir 
dekorasyona yönelmelisiniz. Son 
yıllarda özellikle yurt dışında 
uygulanan fütüristik stil, farklı 
mekânlar yaratmak isteyenlerin 
sıkça başvurduğu dekorasyon 
tarzları arasında yer alıyor. Bu 
dikkat çekici stilde parlak gri, beyaz 
ve siyah oldukça sık kullanılıyor. 
Fütürizm etkisini hızla yayan beyaz 
renkli parlak yüzeyli mobilyalar 
ile siyah cam yüzeyli bir yemek 
masasını kombin edebilir, aksesuar 
seçiminde bilindik hatların 
dışına çıkarak keskin çizgileri 
olan modeller tercih edebilir ve 
böylece gelecekten gelmiş bir ev 
yaratabilirsiniz.

Uzay çağını 
evinizde 
yaşamaya
hazır mısınız?
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MILLENIUM özgün ve modern
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Gelecekten izler taşıyor, soyut ve 
hareketli çizgiler onu tanımlıyor.
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MILLENIUM özgün ve modern
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Kapladığı her mekânı yeni yüzyılın
fütüristik dünyasına dönüştüren
seramik serisi. Doğal renklerin ultra
modernizmle birlikteliğini sunan
Millenium, soft ve mat görünümle
kontrast yaratan altın, platin kaplı
dekor ve bordürleri mekânlara hareket 
katıyor.  
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FESTA özgün ve modern
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Sıradanlığı dağıtan özel bir gücü 
var ve bu güç, yüzde yüz özgür 
çizgisinden geliyor.
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FESTA özgün ve modern



37

Prizma görünümlü dekorlarıyla klasik 
mekânları modern zamanlara taşıyan 
seramik serisi. Festa, damla desenli 
dekorun akıp giden görüntüsüyle 
mekânları yepyeni bir görünüme 
kavuştururken, seriye özel tasarlanan 
cam bordürleri şeffaflığın zarafetini 
yansıtıyor.
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Yaratıcı tasarımlar her geçen gün 
daha çok hayatımızda yer almaya 
başladı. Siz de evinize farklılık 
katmanın peşindeyseniz, kitaplarla 
tasarlanan dekoratif ürünler 
ilginizi çekebilir. Kitaplığımızı 
süsleyen ve en fazla bir de komodin 
kenarlarında kendine yer bulan 
kitaplar, şimdi ilham veren tasarım 
objelerine dönüşüyor. Gerçek 
kitaplar kullanılarak tasarlanan 
koltuklar, raflar ve sehpaların 
yanı sıra kitap formunda devasa 
yemek masaları oldukça ilgi çekici 
görünüyor ve mekânlara sofistike 
bir hava katıyor. Dekorasyonla 
ilgileniyor ve bunun için zaman 
ayırabiliyorsanız siz de kitaptan 
yapılan eşyaları araştırıp yapılışlarını 
inceleyerek eviniz için değişik 
objeler tasarlayabilir, hayatınıza 
renk katabilirsiniz.

Yaratıcı bir 
dekorasyon 
malzemesi 
kitaplıklar
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FANGO MIX özgün ve modern
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Sürprizlerle dolu, heyecan verici
ve dinamik bir yapısı var.
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FANGO MIX özgün ve modern
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Zamanın izlerini taşıyan taş dokusunu 
doğal renk paletiyle bir araya getiren 
porselen seri. Fango Mix, çağdaş 
konutlar ve modern binalar yaratmak 
için benzersiz bir alternatif sunuyor. 
Ahşap dokulu, monogram desenli 
ve kendinden çizgili dekorlarıyla sıra 
dışı görünümler oluşturmaya imkân 
sağlayan seri, dayanıklılığı sayesinde 
yoğun trafikli alanlar için özellikle 
tercih ediliyor.



44



45

Kozmetikten dekorasyona, otomobilden tekstile 
son yılların trendi mat görünüm, VitrA Seramik 
dünyasında da hayat buluyor. Dokunma 
hissini yoğunlaştıran ve rengi daha doygun 
gösteren mat yüzeyler, uygulandığı her alanda 
etkileyici bir görünüm yaratıyor. Estetik olarak 
mekânlara kattığı ambiyans dışında özellikle 
ıslak zeminlerde kayma tehlikesine karşı güvenli 
bir döşeme çözümü olarak da dikkat çekiyor.  

VitrA Seramik 
dünyasından 
öneriler:
Mat görünüm modası

VitrA Seramik 
ailesinden seçeceğiniz 
mat yüzeyli seramikler 
sade ve etkileyici bir 
görünüm yaratıyor.



46

ICE & SMOKE MAT özgün ve modern
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Renkler, geometriler, desenler
onda hayat buluyor.
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ICE & SMOKE MAT özgün ve modern
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Temel yapı malzemelerinin baskın 
olarak kullanıldığı yeni bir porselen 
seri. Seriye ismini veren buz ve duman 
renkleri, doğal görünümlü dokusu 
ve geometrik dekorlarıyla ferah bir 
mekân yaratmaya olanak sağlayan
Ice & Smoke - Mat, yeni ebat 
alternatifleri de sunuyor.
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Yoksa siz hâlâ 
minimalist stili 
keşfetmediniz mi?
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Evinizde modern bir hava yaratmak 
istiyorsanız minimalist stil dekorasyon 
anlayışı tam size göre. Bu stilin tipik 
ürünlerinden parlak beyaz mobilyalar, 
dokulu kumaşlar ve desenlerin 
uyumu ile eviniz bambaşka bir havaya 
bürünecek. Keskin ya da yuvarlak hatlı, 
sade ve tek renkli tasarımları merkeze 
alıp detaylarda renklere ve desenlere yer 
verebilirsiniz. Dekore ettiğiniz alanları 
küçük yastıklarla renklendirebilir, 
iri desenli, resimli, sade baskılı 
yastıkları kombin ederek modernizmi 
yakalayabilirsiniz. Geometrik desenli 
döşemelerle duvarlarınıza hareket 
getirebilir, keskin çizgili, kontrast 
renkli tablolar ve kübik tasarımlarla 
modernizmin sınırlarını zorlayabilirsiniz. 



52

ICE & SMOKE PARLAK özgün ve modern



53

Kendine özel doğal bir görünümü 
var, her alanı varlığıyla 
aydınlatıyor.
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ICE & SMOKE PARLAK özgün ve modern
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Temel yapı malzemelerinin baskın 
olarak kullanıldığı parlak yüzeyli 
porselen seri. Ice & Smoke - Parlak, 
göz alıcı görünümü ve çarpıcı 
desenleriyle mekânlara prestij katıyor. 
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BRITISH STONE özgün ve modern
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Mekânların enerjisini yükselterek 
başlı başına bir trend yaratıyor.
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BRITISH STONE özgün ve modern
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Doğal taşın pozitif enerjisini ve 
rahatlatıcı etkisini mekânlara taşıyan 
yeni porselen seri. British Stone, doğal 
taş görünümünü doğal renklerle 
buluşturarak mekânlarda güçlü bir etki 
yaratıyor.
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Mekânlarda ferahlık hissi yaratmak veya daha 
samimi ve sıcak ortamlar oluşturmak için bir 
diğer önemli kriter de seramikte ebat tercihi. 
Örneğin; eviniz olduğundan daha geniş 
görünsün istiyorsanız büyük ebatlı seramikler 
seçmelisiniz. Büyük seramiklerde daha az derz 
dolgu malzemesi kullanıldığından desen ve 
renk ön plana çıkar ve eviniz ferah görünür.

Mekânınızda çok farklı renk ve dokuları bir 
arada görmek isterseniz daha küçük ebatlı 
seramiklerle ortamınıza hareket katabilirsiniz. 
Son dönemin tercih edilen ince uzun 
seramikleri de mekânınıza şık ve farklı bir 
görünüm kazandıracaktır. VitrA, çok küçük 
ebatlardan çok büyük ebatlara kadar geniş 
ebat yelpazesiyle mutfaklardan salonlara, 
banyolardan yatak odalarına kadar her 
mekânınızın yer ve duvar kaplaması için uygun 
çözümler sunuyor.

VitrA Seramik 
dünyasından 
öneriler:
Farklı ebatlı seramiklerle 
yepyeni görünümler
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ULTRA özgün ve modern
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Sahip olduğu doğallıkla ultra 
modern bir görünüm yaratıyor ve 
bunun rahatlatıcı bir etkisi var.
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ULTRA özgün ve modern
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Son yılların en çok tercih edilen 
çimento görünümlü taş dokusunu, 
parlak yansımalarla devam ettiren 
porselen seri. Ultra, mekânlara 
ayrıcalıklı bir hava katıyor ve ışıltılı 
yüzey alternatifiyle modern şehir 
evlerine yepyeni bir soluk getiriyor. 
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Evin her alanında kullanımının artmasına rağmen banyo ve
mutfaklarda daha çok tercih edilen seramikler, kaymaz yüzeyleri 
sayesinde hem siz hem de aileniz için güvenli bir ortam yaratır.

VitrA Seramik dünyasında yer alan ürünlerin geniş kullanım 
alanına sahip olmasının, hijyen, kullanım kolaylığı, dayanıklılık 
gibi bir çok nedeni var. Bunlardan biri de mermer ve benzeri 
malzemelerle kıyaslandığında yüzeyine uygulanabilen teknolojiler 
sayesinde kaymazlık özelliğine kavuşması. Rölyefli ve üç boyutlu 
tasarlanan seramikler, dalgalı dokusu ile kayma riskini minimuma 
indirirken mekânlara da derinlik kazandırır.

Evin her alanında kullanımının artmasına rağmen banyo ve 
mutfaklarda tercih edilen seramikler, kaymaz yüzeyleri sayesinde 
hem siz hem de aileniz için güvenli bir ortam yaratır. Kaymaz 
yüzeyli seramikler, ev içi kullanımlarının yanı sıra sürekli ıslak olan 
havuz kenarı ve teras gibi açık alanlarda da kullanım kolaylığı ve 
güvenlik sağlar.

VitrA Seramik 
dünyasından 
öneriler:
Kaymaz yüzeyli seramiklerle 
güvenli mekânlar
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POMPEI özgün ve modern
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Ulaşılabilir lüks, modern 
zamanlardan aldığı ilhamla 
doğuyor. 
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POMPEI özgün ve modern
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Teknoloji ve estetiğin birleşiminden 
doğan Red Dot tasarım ödüllü 
porselen seri. Pompei, içinden geçen 
pırıltılar ve son moda renkleriyle 
estetik açıdan zenginlik sağlıyor. Güçlü 
metalik yansımalarla doğayı lüksle 
buluşturan seri, metalik etkisiyle 
mekâna modern bir görünüm 
kazandırıyor.
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RAINFOREST özgün ve modern
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Geleceği yaratmak için geçmişin
izlerini takip ediyor.
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RAINFOREST özgün ve modern
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Tortul katmanlardan oluşan slate 
taşının porselen ve dijital baskı 
teknolojisiyle buluşmasından doğan 
seri. Rainforest, zengin yüzey 
alternatifiyle farklı mekânlarda 
kullanım olanağı yaratıyor.
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Hislerinle hareket edersin
 
Zarafet ve incelik en baskın özelliğin
 
Masalsı bir dünyada yaşarsın
 
Duygusal zekan yüksek
 
Pastel tonlar, danteller ve çiçekli desenler seni etkiler
 
Sıcak çizgiler tarzını belirler
 
Görünümünle etrafına ışık saçarsın
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senin stilin şık ve
sıcak
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şık ve 
sıcak
Mekânların da insanlar gibi sıcaklığa ve sarınmaya ihtiyacı var. 
Canlı, doğal, sıcak ve rahatlatıcı bir mekân, içinde yaşayanlarda 
da aynı duyguları uyandırıyor. Geçmişin izlerini taşıyan 
desen, renk ve dokular, bugünün tasarım trendiyle buluşarak 
duygusal bir atmosfer sunuyor. İlham veren, heyecanlandıran, 
arzularımızı, duygularımızı ve tutkularımızı uyandıran Şık ve 
Sıcak seramiklerimiz her mekânı keyifli ortamlara dönüştürüyor.
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Mermer dokulu seramikler mekânlara modern 
ve görkemli bir görünüm katar. Mermer dokulu 
seramiklerin yanı sıra floral ve geometrik 
desenler, değerli taş ışıltılarıyla çeşitlendirilen 
seriler de zengin dekorasyon olanağı sağlar. 
Klasik bir şıklık arayanlara da hitap eden 
mermer dokulu seramiklerin yanı sıra floral 
ve geometrik desenler, değerli taş ışıltılarıyla 
çeşitlendirilen seriler de zengin dekorasyon 
olanağı sağlar.

VitrA’nın mermer dokulu serilerinde 
parlak ve mat olmak üzere iki farklı 
yüzey alternatifi bulunur. Parlak yüzeyli 
mermer dokulu seramikler ışıltılı ve 
dikkat çekici bir mekân yaratırken, mat 
yüzeyli seramikler mermerin doğal 
yapısını ortaya çıkarır. Son yıllarda çok 
tercih edilen mermer dokulu seramikler, 
modern desenlerle yorumlanarak 
yepyeni mekânlar yaratmaya olanak 
sunar.

VitrA Seramik 
dünyasından 
öneriler:
Mekânlara değer katan 
mermer görünümlü ürünler
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ARCADE şık ve sıcak
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Yenilik ve farklılık onu tanımlıyor, 
yaratıcı kombinasyonlarla modern 
görünümler yaratıyor.
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ARCADE şık ve sıcak
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Farklı döşeme kombinasyonlarına 
imkân tanıyan yepyeni bir seri. 
Arcade, parlak yüzeyi, kendinden 
bordürlü ve 3D rölyefli görünümüyle 
duvarlarda farklı ve modern 
kompozisyonlar sunuyor.
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Salonları ele 
geçiren romantik 
dekorasyon stili
Klasik tarzda dekore edilmiş 
bir salonunuz varsa romantik 
ayrıntılar ekleyerek bu stili kolayca 
yakalayabilirsiniz. Duvarlarda 
kullanacağınız krem rengini 
zeminde kahverengi ağaç 
görünümüyle tamamlayabilir, 
dekoratif mermer sehpa ile şık bir 
salon yaratabilirsiniz. Nostaljik 
masa lambaları ve çiçekler mekânın 
romantik görünümünü pekiştirir. 
Seyrek desenli soluk renkli bir 
halı, şöminenin üstünde soyut bir 
manzara resmi, çiçekli perdeler ve 
devasa vazolarla bu romantik salon 
stilinin hakkını verebilirsiniz.
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CATWALK şık ve sıcak
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Mekânlar onunla adeta şık bir 
elbise giyiniyor, herkesin dönüp 
baktığı, gözünü alamadığı bir 
zarafeti yansıtıyor.
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CATWALK şık ve sıcak
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Tekstil dokusunun şık yorumundan 
doğan yeni seri. Catwalk, moda 
renklerdeki çizgili dokusu ve hafif parlak 
dekorları ile şık ve modern bir görünüm 
sunuyor. Duvarlarda adeta bir moda 
esintisi yaşatıyor. Serinin çizgili dekoru, 
ışıltılı yapısıyla mekânları göz kamaştırıcı 
bir atmosfere kavuşturuyor.
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STELLAR şık ve sıcak
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Doğallığın vazgeçilmez cazibesini 
yansıtıyor, kapladığı her ortamı 
aydınlatıyor.
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STELLAR şık ve sıcak
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Doğal taşın parlak yorumundan doğan, 
yeni porselen ve duvar seramiğinden 
oluşan seri... Stellar, şık ve doğal 
mekânlar yaratmak için kusursuz bir 
seçenek sunuyor. Üç boyutlu rölyefli 
dekorlarıyla mekânlara modern ve 
dinamik bir görünüm kazandırıyor.
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“Uyumsuzluklardan doğan uyum” olarak tanımlanan 

bohem tarzın en belirgin özelliği zengin aksesuar 

kullanımı. Bohem bir mekân yaratmak istiyorsanız eski 

vazo ve lambalar, orta sehpa yerine vintage bavullar, 

retro detaylar ve çarpıcı sanat eserleriyle evinize salaş 

ama entelektüel bir hava katabilirsiniz. Mekânlarda 

eğlenceli bir romantizm yaratan kadife ve baskılı 

kumaştan yapılmış kanepe ve koltuklarla bohem tarzı 

evinize taşıyabilir, ailenizden kalan antika parçaları, 

antikacılardan edinebileceğiniz ikinci el eşyaları, eski 

fotoğrafları evinizde özgürce sergileyebilirsiniz.

Bohem tarzı 
dekorasyonun 
şifreleri
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DEJA VU şık ve sıcak
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Şık görüntüsüyle mekânlara 
gösterişli bir hava katıyor.
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DEJA VU şık ve sıcak
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Geçmişin süsleme sanatlarından damask 
ve geometrik ornamentlerin günümüz 
teknolojileriyle yeniden yorumlanmasıyla 
hayat bulan seri... Deja Vu, doğal bir etki 
yaratmak isteyenler için yalnızca doğal 
taş efektli fonu ile kullanılabileceği gibi, 
altın baskılı dekor ve bordürleriyle de 
rafine ve şık bir alternatif sunuyor. 
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VitrA ürün ailesinde yer alan parlak seramikler, gösterişli yüzeyiyle 
mekânları ışıltılı bir görünüme kavuşturur. Özel bir uygulama ve 
işçilikle yaratılan yüzey, girdiği her ortamı aydınlatır. Bu nedenle 
parlak yüzeyli seramikler, adeta bir mücevher gibi kullanıldıkları 
mekânlara değer katar. Hijyen açısından da tercih edilen seramikler, 
parlak yüzeyleriyle de bu algıyı güçlendirir.

VitrA Seramik 
dünyasından 
öneriler:
Parlak ürünlerin 
göz alıcı özellikleri
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ECCENTRIC şık ve sıcak
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Mekânlar içindeki ışıltıyla 
aydınlanıyor, bulunduğu her yere 
değer katıyor.
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ECCENTRIC şık ve sıcak
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Otantik ve yarı değerli Agatha taşının 
güzelliğinden ilham alan yeni seri. 
Eccentric, geçmişten günümüze süs 
eşyası yapımında kullanılan bu değerli 
taş görünümüyle evlere bir mücevher 
gibi ışıltı katıyor. Üç boyutlu rölyefli 
dekoru ile tamamlanan seri, mekânları 
göz alıcı bir güzelliğe kavuşturuyor.
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ADORA şık ve sıcak



109

Doğal yaşamın huzur veren 
etkilerini taşıyor; çağdaş, yeni ve 
son derece zarif.
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ADORA şık ve sıcak
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Toskana Bölgesi’ndeki ünlü Carrara 
mermerinin zarafetini estetik formlarla 
birleştiren seri. Adora, floral desenlerin 
çağdaş yorumlarını, geometrik 
tasvirlerle şekillendiriyor ve duvarlar için 
yepyeni bir şıklık sunuyor. 
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Geçmişin 
izinde 
nostaljik 
etkiler
Eski dönemlerin romantik, kişilikli ve 

hikayesi olan tasarımlarında kendinizi 

buluyorsanız nostaljik dekorasyon tam size 

göre.  Bu stili en iyi uygulayabileceğiniz 

alan ise yatak odası. Dekorasyona bir 

cibinlik ile başlayabilir, altın görünümlü 

ferforje bir karyola, oymalı bir makyaj 

masası ve ayna ile nostaljik bir yatak odası 

hazırlayabilirsiniz. Nostaljik dekorasyonun 

olmazsa olmazlarından biri de yazı masası. 

Eskiden mektup yazmak, evrak okumak 

için kullanılan bu masaları şimdi çalışma 

masası olarak kullanabilirsiniz. Evin oturma 

alanlarında şık bir vazo, romantik bir masa 

lambası kullanabilir, country ya da vintage 

dekorasyon objeleriyle evinizi geçmişe 

götürebilirsiniz.  
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BOLSHOI şık ve sıcak
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Yüzyıllar öncesine ait bir ihtişamı 
var, geçmişin etkileyici çizgileriyle 
bütünleşiyor.
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BOLSHOI şık ve sıcak
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Parlak ve yarı parlak mermer 
görünümüyle geçmişin ihtişamını 
günümüzün modern mekânlarına 
taşıyan sırlı porselen seri. Bolshoi, 
ilhamını Moskova’dan alıyor ve sahip 
olduğu geometrik motiflerleriyle yer ve 
duvarlarda sıcak bir etki bırakıyor.
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Yaşam alanlarını daha pozitif, daha geniş ve daha 

modern bir mekâna dönüştürmek için doğru 

aydınlatmayı seçmek çok önemli. Evde dikkat çekmek 

istediğiniz bölümlere daha parlak ışıklar yerleştirerek 

farklı ambiyanslar sağlayabilirsiniz. Odaya özel yapılmış 

ışıklandırma doğru atmosferi yaratmak için önemlidir. 

Örneğin; çalışma odasında kullanılacak homojen bir 

aydınlatma yeterli olurken dinlenme odasında ışığın 

şiddetini ayarlayabileceğiniz, dimmerli lambalar ya 

da abajurlar daha etkili olacaktır. Aydınlatma üzerine 

düşünürken odanın kullanış amacı birinci önceliğiniz 

olmalı. Işığın dengeli bir şekilde konumlandığı 

iyi aydınlatılmış bir odada daha keyifli saatler 

geçireceğinizi unutmayın.

Doğru atmosfer 
için doğru 
aydınlatma



120

CELEBRATION şık ve sıcak
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Detaylardaki güzelliği ilham 
veriyor, onu mükemmel 
yapan da bu.
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CELEBRATION şık ve sıcak
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Tutkulu mekânlar yaratmak için gereken 
tüm detayları deseninde taşıyan parlak 
yüzeyli seri. Celebration, mermer 
görünümlü yüzeyi ile mekânlara 
canlılık getirirken, üç boyutlu rölyefli 
dekorlarıyla da duvarlarda hareketlilik 
sağlıyor. 
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Etnik stil, Afrika, Asya, Avrupa, Amerika gibi bir çok 

kıtaya ait dekorasyon anlayışını kucaklayarak sınırları 

ortadan kaldırıyor. Kentsel yaşamda özlem duyulan 

doğallığın esintilerini hissetmeye olanak sağlayan bu 

stilde daha çok el işçiliği kullanılarak yapılan eşyalar 

sıcak ve samimi bir his bırakıyor. Etnik ve folk stilde 

en önemli konu renk paletlerini ve desenleri doğru 

seçmektir. Seçtiğiniz objelerin doku ve renklerinin 

aynı tonlarda olması, karmaşık ve boğucu bir ortam 

oluşmasını engelleyecektir. El dokuması halılar, çiçek 

desenli yastıklar, puflar ve aynalarla etnik ve folklorik 

bir atmosfer yaratabilirsiniz.

İster salonunuzda ister 
yatak odanızda ister 
banyonuzda kullanın, 
folklorik desenli küçük 
dekoratif kutular 
dekorasyona her zaman 
farklı bir derinlik katar…

Evlerde etnik ve 
folk stili hakkında 
kısa kısa
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ETHEREAL şık ve sıcak
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Sahip olduğu çizgiler, mekânları 
sofistike bir görünüme 
kavuşturuyor.
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ETHEREAL şık ve sıcak
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Üç boyutlu ve geometrik desenleri, 
altın ve gümüş baskılı dekor ve bordür 
alternatifleriyle yerlerde ve duvarlarda 
sofistike bir atmosfer yaratan seri. Doğal 
mermerin kendi içindeki çeşitliliğinden 
ilham alan Ethereal, modern geometrik 
düzenle duvarlara yansıyor. Beş farklı 
görsellikte tasarlanan seri, farklı renk ve 
desenleriyle mekânlara değer katıyor.
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FAVORITE şık ve sıcak
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İncelik, asalet ve lüks... Fransız 
stilinin tüm naifliği onunla 
yeniden şekilleniyor.
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FAVORITE şık ve sıcak
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Klasik Fransız ev dekorasyon stilinden 
esinlenilerek tasarlanan seri. Favorite, 
yatay ve dikey kullanıma olanak tanıyan 
tasarım özgürlüğü ile dikkat çekiyor. 
Nostaljik iç dekorasyon anlayışındaki 
rölyefli duvar panellerinden izler taşıyan 
modern klasik seri, mekânlara zarafet ve 
sıcaklık katıyor. Adını kadının güzelliğini 
öne çıkaran Belle Epoque döneminden 
alan mat yüzeyli beyaz seramikler, 
rölyefli dekor ve bordürleriyle asaleti 
simgeliyor. 



134



135

Hayatın koşuşturmacasından uzaklaşmak ve evini 

huzur dolu bir mekâna dönüştürmek isteyenler 

için ‘soft dekorasyon’ son zamanlarda oldukça 

revaçta. Soft görünümlü bir mekân yaratmaya 

çalışıyorsanız gün ışığından mümkün olduğunca 

faydalanın. Göz yormayan, basit ve işlevsel 

parçalar kullanın. Yaratacağınız mekânda az eşya 

kullanmaya özen gösterin. Soft dekorasyonu 

tamamlayacak romantik dokunuşlar için evinizde 

uçuşan perdeler kullanabilirsiniz. Gösterişten 

uzak, sade ve büyük aydınlatmalar, romantizm 

etkisini artıran geniş vazolar ve taze çiçekler, 

koltuklarınızın üzerinde farklı renkte battaniyeler 

ve yastıklarla soft dekorasyon modasını evinize 

taşıyabilirsiniz.

Soft dekorasyon 
ile huzura 
yolculuk 

Pudra rengi 
yastıklarla odanızda 
yumuşacık 
bir dokunuş 
yaratabilirsiniz.
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INSIDE şık ve sıcak
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Geçmiş medeniyetlerin ihtişamını 
geleceğe taşıyan bir köprü gibi... 
Bugünün stilini kusursuz
yapan da bu.
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INSIDE şık ve sıcak
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Madrid şehrinden ilham alınarak 
dünyaca ünlü İspanyol mermeri 
Emprador’un dokusu ile tasarlanan 
hem sırlı porselen hem de duvar 
seramiğinden oluşan seri. Inside, yoğun 
damarlı yapısı ve doğal renkleriyle 
mekânlarda ihtişamlı bir atmosfer 
yaratıyor. Seriyi tamamlayan panel 
dekoru, mermerin asaletini, eski 
çağlardan kalmış hissi uyandıran dev 
floral deseniyle duvarlara taşıyor. 



140

Seramik seçerken evinizin şekli ve kişisel beğenileriniz en 
belirleyici unsurlar. Desen ve renk seçimi yaparken öncelikle 
uygulayacağınız stile karar vermelisiniz. Evinizde güncel 
dekorasyon trendlerini tercih ediyorsanız “Özgün ve Modern”, 
gösterişli ve ihtişamlı bir ev istiyorsanız “Şık ve Sıcak”, kullanışlı 
ve işlevsel mekânlar yaratmak için de “Sade ve Zamansız”
VitrA serileri size ilham verecektir. 

VitrA Seramik 
dünyasından 
öneriler:
İhtiyacınıza en uygun 
seramiği seçmenin 
ipuçları
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Birinci önceliğiniz temiz bir görünüm ise daha az rölyefli 
ürünlere yönelmelisiniz. Düz yüzeylerin temizliği rölyefli 
yüzeylere göre daha kolaydır. Havuz kenarı ve teras gibi dış 
mekânlar için doğal taş, mat ve ahşap tasarımlar modern bir 
görünüm yaratırken, kaymazlık özelliği de güvenli bir ortam 
sunar.

Eviniz olduğundan daha geniş 
görünsün istiyorsanız büyük 
ebatlı seramikler seçmelisiniz. 
Büyük seramiklerde 
derz dolgu malzemesi 
kullanıldığından desen ve renk 
ön plana çıkar ve eviniz ferah 
bir mekâna dönüşür. 

Büyük ebat 
seramikle evlerde 
geniş mekânlar

Kullanım alanına uygun 
seramik seçimi
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MARMOLINE şık ve sıcak
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Doğal çizgileriyle mekânları 
ferahlatıyor, canlı ve dinamik bir 
atmosfer yaratıyor.
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MARMOLINE şık ve sıcak
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Mermerin damarsız ve sert 
görünümüyle kontrast oluşturan 
parlak tasarımı ve iri kristalli yapısıyla 
mekânlarda heykelsi bir duruş 
sergileyen seri. Marmoline, diyagonal 
tasarımlı fonuyla duvarlara doğal bir 
hareketlilik kazandırırken porselenler 
de aynı hareketliliğe eşlik ediyor. Altın 
baskılı dekorları, klasik mekânlarda 
modern bir hava estiriyor. 
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Romantik 
yatak odası 
yaratmanın 
kısayolları
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Yatak odası dekorasyonuna 
duvar renginden başlayabilirsiniz. 
Romantizmi vurguladığı için duvar 
renginde en ideal renklerden 
biri de kırmızıdır. Bunun dışında 
şampanya, pembe, krem, kum 
beji gibi farklı renkleri de tercih 
edebilirsiniz. Yatak odasında 
romantik bir atmosfer yaratmak 
için, çiçek ve kalp desenli kırmızı 
tonlarda yatak örtüsü takımları, 
canlı veya yapay çiçekler 
kullanabilirsiniz. Perdeyle uyumlu 
yatak örtüleri, yatağı tamamen 
çevreleyen bir cibinlik ve özel 
çerçeveli aynalarla da hoş bir 
ambiyans oluşturabilirsiniz. 
Dekorasyonu; mumlar, 
mumluklar, özel kokulu tütsüler, 
canlı veya yapay çiçeklerle 
tamamlayabilirsiniz.

Yatak odanızın 
atmosferine uygun 
renkte seçeceğiniz 
bir fenerin ışığıyla 
uykuya geçmeden 
rahatlayabilirsiniz.
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OPERA şık ve sıcak
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Yarattığı atmosfer zamanda 
yolculuk yapmak gibi; asil, 
ihtişamlı ve son derece sofistike...
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OPERA şık ve sıcak
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18. yüzyıl Avrupa saraylarının ve 
tarihi binalarının duvar ve tavan 
süslemelerinden esinlenilen seri. Opera, 
klasiği modern bir yaklaşımla yeniden 
yorumluyor. En güzel örnekleri Versay 
Sarayı’nda bulunan ve “boiserie” olarak 
adlandırılan çerçeveli ahşap duvar 
panelleri, seramikle yeniden hayat 
buluyor. 
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Evinizde boyut 
kazandıran fikirlere 
yer açın

Evinizi modern bir görünüme 
kavuşturmak istiyorsanız, 
mekânlara boyut kazandıran 
geometrik form ve desenleri 
tercih edebilirsiniz. Kübizm etkileri 
taşıyan objeler, keskin hatlı formlar 
ve ışığı yansıtan parlak yüzeyli 
eşyalarla yaşam alanlarınıza 
derinlik katabilir, uzay çağını 
evinize yansıtabilirsiniz. Masalarda, 
dolaplarda, şifonyerlerde ve 
hatta aydınlatma sistemlerinde 
kullanılan ayna kaplaması ile 
evinizin şıklığını tamamlayabilir, 
ışığı yansıtan bu aynalı eşyalarla 
evinizin olduğundan daha geniş 
görünmesini sağlayabilirsiniz. 
Modern görünümünün yanı 
sıra evinize ışıltı kazandıracak 
cam malzemeli tasarımlara 
yönelebilir, geometrik desenli 
yastıklar, tipografik posterler ve 
boyutlu objelerle farklı ve orijinal 
kombinasyonlar yapabilirsiniz.
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ORLEANS şık ve sıcak
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Çizgileri, mekânları etkisi altına 
alıyor, geçmişin güçlü titreşimlerini 
şimdiki zamanla buluşturuyor.
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ORLEANS şık ve sıcak
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Metalik etkisi veren parlak renkli 
yüzeylerin eskitilmiş görünümüyle 
günümüz teknolojisini bir araya getiren 
seri. Orleans, materyallerin şaşırtıcı 
uyumuyla mekânları baştan yaratıyor. 
Damask desenli, üç boyutlu ve baskılı 
dekorları klasik bir tarzın etkilerini 
taşırken, noktalı geometrik ve çizgili 
desenli fonlar modern dokunuşlar 
oluşturuyor.
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Eve sofistike bir anlam katmak için en iyi dekorasyon 

aksesuarlarından biri de mumlardır. Farklı şekillerde ve 

modellerde karşımıza çıkan mumları loş ortamlar oluşturmak 

ve ortamın ışığını yumuşatmak için kullanabileceğiniz gibi  

kutlamalarda, açık ortamlarda, özel gecelerde de tercih 

edebilirsiniz. Amacınız özel günlerde romantik bir ortam 

yaratmaksa yarısına kadar su dolu geniş bir kase içerisine 

yerleştireceğiniz t-lightlarla bu etkiyi yakalayabilir, duygulara 

hitap edebilirsiniz. İnce ve uzun mumları bir araya getirip 

bir kurdele ile bağlayarak sofralarınıza şıklık katabilirsiniz. 

Tamamen zevkinize ve tarzınıza göre farklı ebat ve renklerdeki 

mumlarla ilham verici kombinler yapabilir, içinizdeki duygusal 

tarafı evinize yansıtabilirsiniz.

Modern ama sıcak 
tasarımlardan 
hoşlananlar için 
ahşap mumluklar 
birebir...

Mum ışığı altındaki 
yaşam alanları
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PROVENCE şık ve sıcak
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Bir yanda modernizm bir yanda 
soylu klasik; iki ayrı ruh onda
hayat buluyor.
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PROVENCE şık ve sıcak
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Versailles Sarayı’nda bulunan ve 
“Boiserie” olarak adlandırılan ahşap 
duvar panellerinden ilham alan seri. 
Provence, dekorların altın kaplamalı 
alternatifleri ile modern mekânlara 
klasik bir atmosfer kazandırıyor. Pudra 
tonlarının mat ve eskitilmiş doğal 
görünümü ve bu doğallıkla kontrast 
yaratan değerli taş ışıltılarının uyumu 
sıra dışı bir atmosfer yaratıyor. 
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Evlerin 
vazgeçilmezi 
berjerleri 
yakından 
tanıyalım
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Tasarımıyla insana huzur veren 

ve daha rahat bir oturuş keyfi 

sunan berjerler, günümüzde tekrar 

salonlarda ve oturma odalarında 

yerini aldı. Evin genel tarzına uygun 

berjeri seçmek ise oldukça önemli. 

Modern tarzda düzenlenmiş evler 

için canlı renklerde, düz ve hafif 

dokulu kumaşlar tercih edebilirken, 

klasik bir havaya sahip evlerde 

deri kumaşlar veya bej, krem gibi 

renkler, yoğun kapitoneli modeller 

seçebilirsiniz. 

Belirlediğiniz ana renge 

kontrast yaratacak yastıklar 

ve minderler ekleyerek 

farklı kombinler yapmak da 

mümkün. Yalnız başınıza kitap 

okurken, dinlenirken ya da 

karşılıklı oturup sevdiklerinizle 

muhabbet ederken size eşlik 

eden berjerleri salon ve oturma 

odası dışında farklı alanlarda 

da kullanabilirsiniz. Kapalı 

bir balkonunuz varsa cam 

kenarında, yatak odasında ya 

da küçük bir mola vermek için 

bebek odasında berjer koltuk 

kullanmak rahatlık ve sıcak bir 

atmosfer yaratmak için uygun 

olacaktır.
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ROCOCO şık ve sıcak
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Bugünün modern etkilerini taşısa da 
ruhu geçmişte geziniyor; ortaya 
soylu, aristokrat ve göz alıcı bir 
görüntü çıkıyor. 
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ROCOCO şık ve sıcak
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Çiçek desenleriyle mekânlara zarif 
ve yumuşak bir çekicilik katan seri. 
Rococo, “Boiserie” sanatından esinlenen 
çerçeveli dekorlarıyla sarayların asaletini 
zarafetle duvarlara yansıtıyor.
Üç boyutlu, dalgalı dekoru eski çağların 
teknik ustalık ve el işçiliğini bugünün 
modern yorumuyla mekânlara taşıyor. 
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Sıra dışı ve özel bir yemek odasına sahip olmak 

için yaratıcılığınızı ve beğenilerinizi işin içine 

katmanız çok önemli. Farklı stil ve malzemeleri 

bir araya getirerek kendi yemek odası takımınızı 

oluşturabilirsiniz. Antika dokunuşlu klasik 

bir masayla modern tarzda sandalyeleri 

kombinleyebilir, aksesuarlar ve tablolar gibi 

dekorasyon malzemeleri ile yemek odanıza 

tarzınızı yansıtabilirsiniz. Parlak yüzeyli bir yemek 

masası ile farklı malzemeden bir konsülü bir arada 

kullanabilir, yemek masasının üzerini tasarım 

objeleriyle renklendirebilirsiniz.

Şık ve iddialı 
yemek odaları
yaratın



172

SAVOY şık ve sıcak
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Geçmiş zamanların duygusunu 
geleceğe aktaran güncel bir
klasik.
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SAVOY şık ve sıcak
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Sarayların iddialı ve göz alıcı 
dünyasından ilham alan seri. Savoy, 
klasik saray tarzının modernleştirilmiş 
yorumunu sunuyor. Sahip olduğu 
güçlü renkleriyle dikkat çeken seride 
altın baskılı rölyefler yer alıyor. 
İnci yansımaları veren üç boyutlu 
desenleriyle duvarlara modern bir 
görüntü katan seri, mekânlara göz alıcı 
bir şıklık katıyor.
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Doğanın sıcak 
görünümü şimdi 
evinizde
Ahşap objeler, kurumuş dal ve yapraklarla 

evinize doğanın saflığını taşımanız mümkün. 

Masanın üzerine gelişigüzel serpilmiş kurumuş 

yapraklar, organik çevre dostu kumaşlardan 

mobilyalar pastoral bir görünümün yanı 

sıra yaşam alanlarınızda ferah bir hava 

yaratacaktır. Bu görünümü canlı çiçekler ya da 

doğal taşlarla tamamlayabilirsiniz.
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SEPIA şık ve sıcak
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Taşıdığı romantik etkilerle 
bulunduğu her yeri güzelleştiriyor.
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SEPIA şık ve sıcak
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Duvarlara hafif bir tekstil dokusu 
kazandıran seri. Sepia, kumaş 
görünümlü yüzeyi ile mekânları 
adeta romantik bir elbise giymiş 
gibi gösteriyor. Moka ve krem rengi 
fonlar, gölgeli veya inci taneleriyle 
süslenmiş efekti veren çiçekli dekorlarla 
tamamlanıyor. 
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Evin “karşılama” bölümü olan 

koridorları genellikle göz ardı ederiz 

ama koridorlar misafirlerimizi 

karşıladığımız ve evimizle ilgili ilk 

izlenimi yarattığımız bölümdür. 

Farklı tasarım objeleri kullanarak 

eve gelen tüm misafirlerin ilk 

andan itibaren evin dekorasyonuna 

hayran kalmasını sağlayabilen 

koridorlar, birkaç küçük dokunuşla 

pozitif enerji saçan ferah mekânlar 

haline dönüştürülebilir. Öncelikle 

koridora hareket katacak birkaç 

aksesuar edinmenizde yarar var. 

Ayna, portmanto, ayakkabılık, dolap 

gibi klasik koridor eşyaları olmadan 

yapamıyorsanız yeni sezonun 

modern tasarımlarına yönelebilirsiniz 

Bu şekilde hem işlevselliği ile 

ihtiyaçlarınızı karşılayan hem 

de görselliği ile evin tasarım 

bütünlüğüne katkı sağlayan bir 

koridor yaratabilirsiniz. 

Koridorları yaşam 
alanınıza katın



184

VINTAGE şık ve sıcak
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Sahip olduğu detaylar geçmişe 
doğru bir yolculuğa çıkarıyor, 
kültürel bir zenginlik sunuyor.
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VINTAGE şık ve sıcak
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Eskitilmiş görünümle kontrast yaratan 
parlak fona sahip seri. Vintage, 
mekânlara modern ve doğal bir şıklık 
katıyor. Soğuk beton renkleriyle altın 
ve gümüş ışıltılı taşları buluşturan 
geometrik dekorları, duvarlara farklı 
bir görkem kazandırıyor. Kilim desenli 
otantik dekoru mekânlarda zaman dışı 
bir duygu yaşatıyor. 
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A’dan Z’ye 
Country stili 
Country ev modası son yıllarda oldukça popüler. 

Bu stili evinizde uygulamak istiyorsanız, 

anneannenizin ya da babaannenizin eski 

eşyalarını toplayarak işe başlayabilirsiniz. İkinci 

el mobilya satan mağazalardan retro parçaları 

rahatlıkla bulabilir, özellikle eski ve özel oymalı 

modellerle Country tarz dekorasyonun temelini 

oluşturabilirsiniz. Beyaz ketenler, pamuklu 

kumaşlar, krem ve kaşmir tonları, değişik 

kalınlıkta çizgili kumaşlar, 18 yy. sahnelerinin 

olduğu kumaşlar, el boyaması dekorasyon 

malzemeleri, masif yani işlenmemiş mobilya 

örnekleri, düzgün olmayan duvar sıvaları ve 

donuk renkte boyanmış duvarlar bu romantik 

stilin yapı taşları. Duvara asacağınız irili ufaklı 

boş çerçeveler, değişik desende duvarları 

süsleyen tabaklar, kapaksız vitrin örnekleri, el 

yapımı özel seramiklerle de Country tarzını 

tamamlayabilirsiniz.
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HOT CHOCOLATE şık ve sıcak
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Dikkat çekici ve parlak yüzeyler 
ruhunun ışıltısını yansıtıyor.



192

HOT CHOCOLATE şık ve sıcak
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Yeni sırlı porselen serisi 
Hot Chocolate üç parlak ve sıcak ahşap 
rengini bir arada sunuyor. 
Bu zengin ürün serisi hem ahşap, 
mermer görünümlü fonları hem de 
değişik tasarımlarda dekorları içeriyor. 
Konut içi mekânlarda rahatlıkla 
kullanılabilecek seri, aynı zamanda 
düşük trafikli alanlarda da kullanılmaya 
uygun.
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Sonbaharı tüm 
duygusallığıyla 
evinizde 
yaşayın 
Pastel renklerin, kurumuş yaprakların 

ve duygusal anların mevsimi sonbaharı 

evinizde yaşatmak ister misiniz? Evinizin 

dikkat çeken noktalarını kuru yaprak ve 

çiçeklerle dekore ederek yaşam alanlarınızın 

mevsimini değiştirebilirsiniz. Pastel renklerle 

birlikte kullanıldığında oldukça romantik 

bir hava yakalayabileceğiniz çiçeklerinizi 

tamamlamak için; puf, berjer, sehpa, abajur 

gibi objeler tercih edebilirsiniz. Odunsu 

ev kokuları kullanarak sonbahar algısını 

kuvvetlendirebilir, doğal renklerde seçeceğiniz 

mumlarla ruhunuzu dinlendirecek mekânlar 

yaratabilirsiniz.
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TERRA NOVA şık ve sıcak
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Modern ve doğal mekânlar 
yaratmak isteyenlere özel bir 
alternatif sunuyor.
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TERRA NOVA şık ve sıcak
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El yapımı cotto görünümüne sahip 
porselen seri. Terra Nova, tüm kullanım 
alanlarında sıcak ve çağdaş bir atmosfer 
yaratıyor. Vanilya, Taba, Siyah ve 
Moka’dan oluşan dört ayrı renk seçeneği 
ve büyük ebatlar ile sunulan seri doğal 
fonlara entegre edilmiş patchwork 
dekorlarıyla diğer serilerden ayrışıyor.
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SAMBA
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Ahşap yüzeyler tartışmasız her trendin gözdesi. Doğal bir görünüm yansıtan 
ahşap seramikler mekânlarda sıcak bir atmosfer yaratır. Dekorasyon 
açısından son derece modern bir alternatif sunan ürünler, girdiği her ortamı 
güzelleştirir. Duvarda kullanılan ahşap görünümlü seramikler, duvar kağıdı 
ve boyaya göre aşınmaz, çizilmez ve rengini ilk günkü gibi korur. Zeminlerde 
ise parkeye göre çok daha uzun ömürlüdür. Zeminlerde kullanılan laminant, 
parke gibi döşeme alternatifleriyle kıyaslandığında daha kullanışlıdır. 
Cila, bakım gibi bir ihtiyaç yaratmadan, sadece su ve deterjanla kolayca 
temizlenir. 

VitrA Seramik 
dünyasından 
öneriler:
Evleri sıcak bir görünüme 
kavuşturan ahşap doğallığı
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PERA şık ve sıcak
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Her detayında ilham veren bir 
öykü gizli; sürükleyici, etkileyici
ve epik...
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PERA şık ve sıcak
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Adını aldığı şehir olan İstanbul gibi 
başka hiçbir yerde mümkün olmayacak 
bir ortam yaratan seri. Pera, gücün 
ve hassaslığın karışımını mekânlara 
yansıtıyor. Ahşap damarlarının düzeni 
ve kalıcı cazibesi, siyah ve beyazın 
muhteşem kontrastı ve geçmişin 
tasarımlarını hatırlatan rölyef deseniyle 
modern yaşama zamansızlık katıyor. 
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Mutfağın şiiri 
seramikler….
Mutfaklar belki de evimizde duygularımızı en 
yoğun yaşadığımız alanlardır. Size fark ettirmeden 
duygularınızı da paylaşırlar…Bir düşünün, sevdiğiniz 
birine sürpriz bir doğum günü pastası yapacaksınız. 
Heyecanla mutfağınıza koşar, kek hamurunu, 
çikolatasını, süslemelerini yapmaya başlarsınız… 
Mutfak mutluluğunuzu paylaşır. Çocuğunuza iyi 
gelsin diye şifa çorbası yaparken, mutfak endişenizi 
paylaşır… Mutfakta hep birlikte hazırlanan aile 
sofralarının yeri bambaşkadır. Mutfak neşenizi 
paylaşır… Ocakta demlenen çayın sesini duya duya 
içilen akşamüstü çaylarının keyfine diyecek yoktur. 
Mutfak keyfinizi paylaşır…

Mutfağınıza hayat veren elbette yaşadıklarınızdır ama 
o özel alanın atmosferini yaratan duvarlarını, yerlerini 
bir elbise gibi farklı renk, desen ve ebatlarla saran 
seramiklerdir. 

Seramikler, hayal ettiğiniz mutfağı sizinle birlikte 
yaratır. Mutfağınızın şiirini yazar. Seçiminize göre 
size geniş ve modern, sıcacık ve masalsı, minimalist 
ve sade gibi bir sürü alternatif sunar. Size sadece bu 
özgürlüğün tadını çıkarmak kalır…
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PICCADILLY şık ve sıcak
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Londra’dan ilham alan güçlü ve 
modern çizgisiyle göz dolduran bir 
stil yansıtıyor.
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PICCADILLY şık ve sıcak
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İsmini Londra’nın ünlü meydanından 
alan porselen seri. Piccadilly, metal 
çerçeveye dökülen betonun sağlamlık 
ve katıksızlığını, yoğun gerçeklik hissiyle 
mekânlara yansıtıyor. Her tür çağdaş 
ortam için zarif ve ağırbaşlı bir görünüm 
yaratan seri, modern görünüme klasik 
bir dokunuş ekleyen çiçek motifi ve 
kesme bordür alternatifiyle yerlerde ve 
duvarlarda fark yaratıyor.
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Terasta yaz 
bir başka
Büyüklüğü ne olursa olsun, evinizde kendinize ait bir 

terasınız varsa, yaratıcı dekorasyonlar sayesinde benzersiz 

bir atmosfer yakalayabilirsiniz. Saksıları, rengârenk 

çiçekler, balkon kenarlarından sarkan sarmaşıklar, rahat 

sandalye ve koltuklar... Tüm bunların dışında salıncak 

ve minderler sıcak yaz akşamlarında terasınızı adeta bir 

tatil evine dönüştürecektir. Terasınız çok büyük değilse, 

gereksiz eşyalarla daraltmayın. Geniş ebatlı masalar veya 

köşe sehpaları, iri bitki ve ağaçlar, mekânı daraltarak 

keyfinizi gölgede bırakabilir. Daha çok küçük ebatlı 

mobilyaları ve aksesuarları seçmek en doğrusu 

olacaktır. Yeriniz varsa teras dekorasyonunuzu 

hamak ve salıncakla tamamlayabilir, farklı ebatlardaki 

mumlarla aydınlatarak keyfli yaz gecelerine yelken 

açabilirsiniz.
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SAMBA şık ve sıcak
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Doğanın kendini sürekli yenileyen 
büyüleyici özelliğine sahip;
sonsuz ve her daim yeni...



216

SAMBA şık ve sıcak
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Doğanın sürdürülebilir etkilerini 
mekânlara taşıyan porselen seri. Samba, 
şehir hayatına uygun bir doku alternatifi 
sunuyor. Çok yönlülük ve sonsuz sayıda 
renk şeması ile uyumlu bir şekilde 
harmanlanabilme fırsatı sunan seri 
yepyeni ve etkili bir tarz yaratıyor.
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Sıcak yaz günlerinde püfür 

püfür esen bir balkonda keyif 

yapmak gibisi yok. Küçük 

dokunuşlarla balkonunuzu 

kaliteli zaman geçirme merkezine 

dönüştürebilirsiniz. Ufak ya da 

dar olması sizi balkonunuzdan 

uzaklaştırmasın. Korkuluklara 

monte edebileceğiniz bir masa 

ile kahvaltı sefasını açık havaya 

taşıyabilirsiniz. Balkonların 

olmazsa olmazı çiçekli duvar ve 

korkuluk monteli saksılarla birlikte, 

tavandan sarkıtılan saksılarla da 

balkonunuz rengârenk olacaktır. 

Bu saksıları hazır alabilir ya da 

kavanoz gibi malzemeleri 

kullanarak tasarlayabilirsiniz. 

Yazın pozitif 
ruhunu balkonda 
yaşamaya
ne dersiniz?
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TREVI şık ve sıcak
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Antik çağların mirasını tüm 
zarafetiyle günümüze taşıyor, 
hem çok tanıdık hem de çok yeni...
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TREVI şık ve sıcak
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İlhamını Roma’dan alan ve taşın kalıcı 
doğal cazibesini sunan porselen seri. 
Trevi, Buxy kayalar ve kum taşının izlerini 
taşıyor. Tamamlayıcı parçaları, taban 
dolguları ve altın motifleriyle bütünlük 
sağlayan seri, mekânları doğal ve 
büyüleyici bir atmosfere kavuşturuyor.
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Sakin ve güçlü bir ruh haline sahipsin
 
Zamanın dışında bir estetik anlayışın var
 
Hayat enerjini doğadan alırsın
 
En büyük iddian sadeliğin
 
Günün modasından değil her dönemden izler taşırsın

Her şeyin iyisini ararsın

Akıllı seçimler yaparsın
 
Özgüvenin yüksek

Güncel klasiğin tanımısın
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senin stilin sade ve
zamansız
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sade ve
zamansız
Her zaman bildiğimiz ve beğendiğimiz eskimeyen çizgiler 
var. Sade ve Zamansız seramiklerimizde de ilk günden 
klasik olacak tasarımları bir araya getiriyoruz. Sadeliğin 
modası hiçbir zaman geçmeyecek estetiğini ve sakinliğini 
ürünlerimize yansıtıyoruz. Bunun için temiz hatlar ve sade 
bir tasarım dilini sonsuz ve zamansız bir koleksiyonda 
buluşturduk. Tarzlar üstü bir estetik yakalayacak seramikler 
yaratabilmek için tüm tecrübemizi ortaya koyduk. Sizlere 
gücünü sadeliğinden alan uzun ömürlü seriler hazırladık.
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Seramik yüzeyler zemin ve duvar kaplamasında 
kullanılan diğer pek çok ürüne göre daha 
uzun ömürlüdür. Çizilmeye ve aşınmaya karşı 
dayanıklı oldukları için, yoğun trafikli alanlarda 
seramikler güvenle kullanılabilir. Doğrudan gün 
ışığına maruz kalsa bile, seramikler solmaz, 
renk değiştirmez. 

Porselenler özel dış uygulamalar sayesinde 
donmaya karşı dirençli hale gelir; teras ve 
havuz çevrenizde güvenle kullanılabilir. Seramik 
karolar ıslak alanlarda kullanım için kusursuz 
bir tercihtir. Seramik malzeme, kimyasal 
maddelerin olumsuz etkilerine karşı dirençlidir.

VitrA Seramik 
dünyasından 
öneriler:
Dayanıklılığı sayesinde 
uzun ömürlü kullanım 
sağlayan seramikler
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FUTURA sade ve zamansız
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Geleceği öngören bir stil onu 
tanımlıyor, özgür ve dinamik 
çizgisiyle fark yaratıyor.
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Mekânlarda ferahlık hissi yaratmak ve sofistike 
bir görünüm elde etmek için özellikle beyaz 
renk tercih edilir. VitrA Seramik ailesinin beyaz 
ürünleri mekânları geniş gösterecek, zarafet ve 
sadeliği ön plana çıkaracaktır. Hem porselen 
hem de duvar seramiklerinde yer alan beyaz 
ürünler pek çok seride bulunur. Porselenlerimiz 
iç mekânlarda hijyen avantajı sağlarken, dış 
mekânlarda dayanıklılığıyla ön plana çıkar.
Fon, dekor ve bordürlerde karşımıza çıkan 
beyaz ürünler, yüksek derecede hijyen 
standartları gerektiren tüm ortamlar için 
idealdir. Ev içi kullanımlarda özellikle ıslak 
alanlar için kusursuz bir tercihtir.

VitrA Seramik 
dünyasından 
öneriler:
Sadeliğin temsilcisi 
beyaz ürünler
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SOLID sade ve zamansız
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Doğasında saf bir güzellik var, 
mekânlar onunla canlanıyor ve 
tazeleniyor.
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SOLID sade ve zamansız
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Beyaz renkteki mat mermerin doğallığını 
ve saflığını yaşatan, porselen ve duvar 
seramiğinden oluşan seri. Solid, yaprak 
desenli dekorları, 3D geometrik ve 
baskılı rölyefleri sayesinde modern 
mekânlar yaratmak için kusursuz bir 
seçenek sunuyor.
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METRO TILES sade ve zamansız
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Standarttan uzak, kendine özgü 
yapısıyla mekânlara değer katıyor.
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METRO TILES sade ve zamansız
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Simetrinin çarpıcı etkileşimiyle 
mekânların ruhunu değiştiren seramik 
serisi. Metro Tiles, mekânlara zamanın 
ötesinde bir asalet ve aynı zamanda 
dinamik bir hava katıyor. Siyah, krem, 
beyaz renkleri, kişilikli ve değer taşıyan 
bir stilin ipuçlarını veriyor. 
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Evinizde nasıl kullanacağınıza karar 
veremediğiniz dar ve kullanışsız bir 
odanız varsa onu keyifli bir mekâna 
dönüştürebilirsiniz. Örneğin; küçük 
bir oturma odası. Öncelikli olarak 
ferahlığı yakalamak için duvarlarda 
doğal renkleri tercih etmelisiniz. 
Küçük odalarda en önemli 
konu mekânı etkili bir şekilde 
kullanmaktır. Bu nedenle salon 
ve diğer odalarda yer verdiğiniz 
dolapları burada kullanmayın. ‘L’ 
model koltuklar kullanarak hem 
konforu hem de oturma alanını 
aynı anda kazanmış olursunuz. 
Oturma odanızda televizyon dolabı 
gibi büyük yer kaplayan eşyaları 
duvara monte ederek hem odanıza 
ferahlık katabilir hem de yerden 
kazanabilirsiniz. Eşyalarınıza farklı 
fonksiyonlar yükleyerek de mekâna 
akıllı çözümler getirebilirsiniz. 
Mesela bir çalışma masasını aynı 
zamanda kanepenin yanında yan 
sehpa olarak kullanmak gibi.

Pratik fikirlerle 
şimdi oturma 
odaları daha 
keyifli



244

NEO QUARZITE sade ve zamansız
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Her zaman yeni kalan bir 
görünüme sahip, doğal, benzersiz 
ve sakin bir etki yaratıyor.



246

NEO QUARZITE sade ve zamansız
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Quarzite taşının modern yorumuyla 
tasarlanan seri. Neo Quarzite, yaratıcılığı 
canlandıran rahatlatıcı bir duygu 
yaşatıyor. Renk ve ebat çeşitliliği ile iç ve 
dış mekânlar için ideal bir çözüm olan 
seri beyaz, antrasit, moka ve kremin en 
özel tonlarını renk geçişleriyle sunuyor.
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Mekânlarda şık görünüm ve uzun ömürlü 
kullanım için seçilen seramik malzeme kadar 
döşeme tekniğinin de doğru uygulanması 
esastır. Döşeme esnasında seramikler arasında 
mutlaka derz boşluğu bırakılmalıdır. Bu derz 
boşluğunun seçilmiş olan ürünün özelliğine göre 
ayarlanması gerekir. Diğer yandan, gerekenden 
fazla derz bırakılması hem estetik açıdan hem 
de zamanla çatlamaya neden olacağından 
önerilmez.

Normal kenarlı seramiklerde en az 3 mm, 
rektifiye seramiklerde en az 2 mm derz boşluğu 
bulunmalıdır. Derz kullanılmadığı durumda 
seramiklerin yerinden oynaması söz konusu 
olabilir. Seramikler arasında kullanılan derzler 
esnek olduğundan seramiklerin belli bir oranda 
esnemesine izin verir. Şık bir mekân yaratmak 
için derz rengi seçimi de seramik seçimi kadar 
önemlidir. Derz rengini belirlerken seramiğin 
rengi ve kullanım alanı dikkate alınmalıdır. 
Özellikle sık kullanılan mekânlarda kirlenmeyi 
geciktirmek amacıyla koyu renkli derz tercih 
edilebilir.

VitrA Seramik 
dünyasından 
öneriler:
Derz dolgu malzemesinin 
seçimi ve uygulamasıyla 
ilgili bilmeniz gerekenler
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SKYLINE sade ve zamansız



251

Onu özel kılan bir duruş sergiliyor; 
uyumlu, modern ve pozitif...
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SKYLINE sade ve zamansız
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Geniş bir renk skalasına sahip 
porselen seri. Skyline, modern mimari 
ve dekorasyon trendleriyle uyumlu 
bir tarzın etkilerini taşıyor. Porselen 
teknolojisinin dayanıklığını sunan seri, 
yalnız evlerde değil ofislerde de tercih 
ediliyor. Krem, açık ve koyu vizon, kemik, 
gri, moka ve antrasit renk seçenekleriyle, 
ipeksi matlıkta yüzeyler yaratıyor.



254



255

Koltuklar, sehpalar, yemek masası, sandalyeler 

evlerin olmazsa olmazı fakat evde şöyle 

bir uzanıp keyif yapacağınız bir dinlenme 

köşesine de ihtiyaç var. Bunun için pencere 

önü oldukça ideal. Kullanacağınız alana uygun 

rahat bir yer minderi, bir minik sehpa, ufak 

bir masa lambası ve bir kaç yastıkla rahatça 

uzanıp kitap okuyabileceğiniz kendinize ait bir 

mekân yaratabilirsiniz. Kullanmadığınız eski 

bir sandığınız ya da bir pufunuz varsa üzerine 

bir minder yaptırıp dinlenme köşeniz için 

değerlendirebilirsiniz. 

Her eve bir 
dinlenme köşesi 
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PIETRA BORGOGNA sade ve zamansız
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Benzersiz detaylar bir araya 
geliyor ve zarafetini bir ayna gibi 
mekânlara yansıtıyor.
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PIETRA BORGOGNA sade ve zamansız
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Fransa’nın Borgogna bölgesindeki 
taşların modern yorumuyla tasarlanan 
porselen seri. Pietra Borgogna, farklı 
ebat ve yüzeylerle zenginleştirilmiş bir 
seçenek sunuyor. Borgogna taşının 
doğal haline uygun beyaz ve bej 
renk alternatifleri bulunan seri, mat 
ve kaymaz yüzeyiyle her mekânda 
kullanılabiliyor.
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Salonunuzu değiştirmek istiyorsunuz fakat 
nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız 
öncelikli olarak ufak değişikliklerle 
başlamanızı tavsiye ederiz. Salonunuzda 
ağırlıklı olarak tek renk tonu bulunuyorsa, 
canlı renklerde obje ve aksesuarlar 
satın alarak salonunuza canlı bir hava 
katabilirsiniz. Renkli bir halı, perde ya 
da birbiriyle uyumlu renklerden oluşan 
yastıklarla bile farklılık yaratabilirsiniz. 
Salonunuzun duvarlarından birini farklı bir 
renge boyayabilir, dilerseniz duvar renginizle 
uyumlu canlı bir renk, dilerseniz açık 
tonlarda bir renk tercih ederek salonunuzda 
derinlik algısı yaratabilirsiniz. Sehpalarınızın 
üzerine abajurlar yerleştirerek de 
salonunuzda ufak bir değişiklik yapabilirsiniz. 

Eski salonunuzu 
yenisiyle değiştirmenin 
yolları
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PIETRA PIENZA sade ve zamansız
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Her mekân kendi içinde enerji 
barındırır, onunla bu enerji 
dengeleniyor ve güzel olan ortaya 
çıkıyor.
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PIETRA PIENZA sade ve zamansız
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Modern taş görünümü ve üretim 
teknolojisi sayesinde sahip olduğu 
zengin yüzey alternatifleriyle dikkat 
çeken seri. Pietra Pienza, doğal renk ve 
tonlarıyla modern şehir hayatına şıklık 
katıyor.
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Endüstriyel 
dekorasyonla 
mekânların 
ruhu değişiyor



267

Alışılagelmiş ev dekorasyonları sizi mutlu etmiyor 
ve farklılık arıyorsanız, modern dünyanın izlerini 
taşıyan endüstriyel dokunuşlar son günlerde çok 
moda. Bu stili evinize uygularken temel alacağınız 
unsur, metal ve ahşabı uyumlu bir şekilde kullanmak. 
Özellikle geniş alanlarda ve mutfaklarda etkili sonuç 
veren endüstriyel dekorasyon için beton görünümlü 
mat seramikler kullanabilir, evdeki metal boruları 
gizlemek yerine daha belirginleştirecek bakır tonlara 
boyayabilirsiniz. Boş duvarları kara tahta olarak 
kullanabilir ya da beton, taş ve ahşap görünümlü 
duvar panelleri tercih edebilirsiniz. Ev tekstilinde ise 
keten gibi doğal kumaşlar bu ortama güzel bir uyum 
sağlayacaktır.
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UPTOWN sade ve zamansız
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En büyük özelliği sıra dışı sadeliği.
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UPTOWN sade ve zamansız
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Son yıllarda mimaride ve dekorasyonda 
çok popüler olan beton yüzeyleri, 
porselenin üstün nitelikleri ve dijital 
baskı teknolojisinin olanaklarıyla 
buluşturan seri. Uptown, ödüllü bir 
tasarım olma özelliği taşıyor. Konutların 
yanı sıra, ticari yapılarda ve dış cephede 
de kullanılabilen seri, doğal renk 
alternatifleriyle sunuluyor.
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Misafir odası 
hazırlamanın 
incelikleri
Yatılı misafiriniz çoksa ya da ziyarete gelen 

arkadaşlarınızdan kopamıyorsanız sizin mutlaka bir 

misafir odasına ihtiyacınız olacaktır. Misafir odası 

hazırlarken mümkün olduğunca sade ve derli toplu 

bir oda düzenlemesi tercih etmelisiniz. Konukların 

rahat edeceği ve göz dolduran bir oda için yatağın 

yanına bir komodin koyabilir, şık bir abajur ya da 

tarzınıza uygun bir gece lambası kullanabilirsiniz. 

Odada küçük ekranlı da olsa bir televizyon ya da 

minik bir kütüphane bulunması, uykuya geçmekte 

zorlanan misafirlerinizi memnun edebilir.
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sade ve zamansızWOODPLUS
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Hayata sakinlik katan dokusu ve 
doğallığıyla mekânları büyülüyor.



276

WOODPLUS sade ve zamansız
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Ahşap parke görünümlü porselen 
seri. Woodplus, yaşadığı mekânlara 
ahşabın sıcaklığını ve doğallığını katmak 
isteyenlere hitap ediyor. Doğa dostu 
yaklaşımla dekorasyona yeni bir soluk 
getiren seri, konutlara ve ticari alanlara 
şıklık katıyor.
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VitrA Seramik
dünyasına

yolculuk

VitrA Seramik dünyası farklı stillerden besleniyor ve 
birbirinden farklı seçenekleriyle mekânları yepyeni 
görünümlere kavuşturuyor. Özgün ve Modern, Şık 
ve Sıcak, Sade ve Zamansız stil dünyalarında yer 
alan VitrA seramikleri, farklı desen ve dokularda, 

geniş ebat alternatifleriyle birlikte zengin bir 
koleksiyon oluşturuyor.

VitrA, parlak ve mat yüzeyli, ahşap, mermer, beton 
ve doğal taş görünümlü seramikler, büyük ve küçük 

ebatlar, klasik ve modern çizgilerle her stile her 
mekâna ve her zevke uygun seramikleri bir araya 
getiriyor. VitrA, yaratıcılığınızı tetikleyecek ve stilini 

yansıtan mekânlar oluşturmanıza imkan sağlayacak 
seramikleri yaşam alanlarına değer katıyor.
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FLASHBACK
DUVAR SERAMİKLERİ

EBAT

RENK

Flashback serisi duvar seramikleri yeni 
40x80 cm ebadıyla sunuluyor. Seriyi 
porselenleri tamamlıyor.

Beyaz ve altın olmak üzere iki farklı 
renk alternatifiyle sunulan Flashback 
duvar seramikleri, mekânlarda özgün 
bir hava yaratıyor.

40x80

Beyaz

Altın
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özgün ve 
modern

PORSELENLER

EBAT VE RENK
Flashback serisi 40x80 cm duvar 
seramikleri 60x60 cm beyaz ve 
altın renk alternatiflerinde sırlı 
porselenlerle tamamlanıyor.

Beyaz
60x60

Altın
60x60
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VERSUS
DUVAR SERAMİKLERİ

EBAT

RENK
Versus serisi duvar seramikleri beyaz 
ve gri olmak üzere iki renk seçeneği 
ile sunuluyor. Parlak yüzeyli Versus 
serisi beyaz ve antrasit renkli Versus 
porselenleriyle tamamlanıyor. Beyaz

Gri

33x100 cm ebadındaki Versus duvar 
seramikleri 80x80 ve 60x60 cm Versus 
porselenler ile tamamlanıyor. Büyük 
ebat özelliğiyle Versus serisi ferah 
mekânlar yaratıyor. 

33x100
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özgün ve 
modern

DEKORLAR
Versus serisi, üç farklı dalgalı dekor 
alternatifi sunuyor. Beyaz ve gri renkte 
sunulan 33x100 cm ebadındaki bu 
dekorları 3x100 cm metalik bordür ve 
33x100 cm süpürgelikler tamamlıyor. 

Dalgalı Dekor
Gri
33x100

Süpürgelik
Beyaz
33x100

Süpürgelik
Gri
33x100

EBAT VE RENK

PORSELENLER

Versus serisi porselenleri beyaz ve 
antrasit renk alternatiflerinde 80x80 
ve 60x60 cm ebatlarında sunuluyor.

Beyaz
80x80
60x60

Antrasit
80x80
60x60

Metalik Çizgili Bordür
Bakır
3x100

Metalik Çizgili Bordür
Gümüş
3x100
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ATTRACTION
DUVAR SERAMİKLERİ

EBAT

RENK

25x70 cm ebadındaki parlak yüzeyli 
Attraction duvar seramikleri 60x120 
ve 60x60 cm sırlı porselenleri ile 
tamamlanıyor.

25x70

Sadece parlak beyaz renkte sunulan 
Attraction duvar seramikleri, 
mekânlara mermerin özgün ve 
modern görüntüsünü taşıyor.

Beyaz
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özgün ve 
modern

DEKORLAR

PORSELENLER

EBAT VE RENK
LPR ve FLPR yüzeyleriyle duvar 
seramiklerini tamamlayan beyaz renkli 
Attraction sırlı porselenler, 60x120 ve 
60x60 cm ebatlarında sunuluyor.

Beyaz
60x120
60x60

Attraction serisi parlak beyaz renkteki 
dekoru ve 3x70 cm parlak gümüş 
renkli bordürüyle fark yaratıyor.

Dekor 
Beyaz 
25x70

Metalik Bordür 
Gümüş 
3x70
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MILLENIUM
DUVAR SERAMİKLERİ

EBAT

RENK

Millenium serisi duvar seramikleri 30x60 cm 
ebadı ve rölyefli mat yüzeyiyle özgün 
mekânlar yaratıyor.

Beyaz, açık vizon, vizon, koyu kahve 
ve antrasit renklerinde sunulan 
Millenium serisi, iç mekân duvar 
kullanımları için ideal bir çözüm.

Beyaz

Vizon

Açık Vizon

Koyu Kahve

Antrasit

30x60
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özgün ve 
modern

DEKORLAR

Dalga Dekor 
Vizon
30x60

Dalga Dekor 
Platin
30x60

Serinin ana renklerinde 30x60 cm 
ebadındaki dalgalı dekorlara ek olarak 
Millenium serisi altın ve platin renkli 
10x60 cm ebadındaki dekorları ve 
bordürleriyle mekânlarda sıra dışı bir 
görünüm sağlıyor.

Dalga Dekor 
Altın
30x60

Bordür
Altın 
10x60

Bordür
Platin 
10x60
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FESTA
DUVAR SERAMİKLERİ

EBAT

RENK

Parlak yüzeyli Festa duvar seramikleri, 
33x100 cm ebadındaki fonlarıyla 
modern bir şıklık yaratıyor.

Beyaz, şampanya, pembe ve 
nane yeşili olmak üzere dört farklı 
renk alternatifi olan seri iç mekân 
kullanımlarına uygun.

Beyaz

Şampanya

Pembe

Nane Yeşili

33x100
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özgün ve 
modern

DEKORLAR
Dört farklı renkteki fonlarıyla uyumlu
olacak şekilde dört farklı renkte
tasarlanan Festa serisi, dört farklı
dekor ve 8x33 cm cam bordür ile 
sunuluyor.

Dekor 1 
Beyaz 
33x100

Dekor 3 
Beyaz 
33x100

Dekor 4 
Beyaz 
33x100

Dekor 2 
Beyaz 
33x100

Cam Bordür 
Beyaz 
8x33
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FANGO MIX

EBAT

RENK

Fango Mix serisi, üç farklı ebatta fon ile 
sunuluyor; 80x80, 60x60 ve 22,5x90 cm. 
Yeni ebat seçenekleri hem dış hem de
iç mekân kullanımlarında farklı döşeme 
seçenekleri sunuyor. 

Fango Mix serisi fonlar üç renk 
seçeneğine sahip; koyu gri, beyaz ve 
noce. Konut içi mekânlarda rahatlıkla 
kullanılabilecek seri, aynı zamanda 
kırılma ve bükülmeye dayanıklılığı 
sayesinde yoğun trafikli alanlarda 
kullanılmaya da son derece uygun.

80x80

60x60

22.5x90

Koyu Gri

Beyaz

Noce

PORSELENLER
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özgün ve 
modern

DEKORLAR
Fango Mix serisi, fonlarıyla uyumlu 
olacak şekilde; koyu gri, beyaz ve noce 
renklerinde, ahşap ve çizgili olmak 
üzere iki farklı dekor seçeneği içeriyor. 
Ahşap dekorlar; 80x80, 60x60 cm 
ölçülerine sahipken, çizgili dekorlar 
22,5x90 cm ebadında sunuluyor. 

Çizgili Dekor
Noce
22.5x90

Ahşap Dekor
Beyaz
80x80

Ahşap Dekor
Beyaz
60x60
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ICE & SMOKE MAT

PORSELENLER

EBAT

RENK

Ice & Smoke - Mat, dört farklı ebatta 
fon ile sunuluyor; 80x80, 60x60, 
40x80 ve 10x80 cm. Yeni ebat 
seçenekleri hem dış hem de iç mekân 
kullanımlarında modüler bir döşeme 
olanağı sunuyor. 

Ice & Smoke - Mat serisi fonları iki 
renk seçeneği ile sunuluyor; buz gri 
ve duman gri. Konut içi mekânlarda 
rahatlıkla kullanılabilecek seri, aynı 
zamanda kırılma ve bükülmeye 
dayanıklılığı sayesinde yoğun trafikli 
alanlarda kullanılmaya da son derece 
uygun.

80x80

60x60

40x80

10x80

Buz Gri

Duman Gri



293

özgün ve 
modern

DEKORLAR
Ice & Smoke - Mat, 40x80 cm 
geometrik mix dekoru ile birlikte 
sunuluyor. 

Geometrik Mix Dekor
40x80
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ICE & SMOKE PARLAK

PORSELENLER

EBAT

RENK

Ice & Smoke - Parlak üç farklı ebatta 
fon ile sunuluyor; 60x120, 60x60 ve 
20x120 cm. Yeni ebat seçenekleri hem 
dış hem de iç mekân kullanımlarında 
modüler bir döşeme olanağı sunuyor. 

Ice & Smoke - Parlak serisi fonları 
iki renk seçeneğine sahip; buz gri 
ve duman gri. Konut içi mekânlarda 
rahatlıkla kullanılabilecek seri, dış 
mekân kullanımına da uygun.

60x120

60x60

20x120

Buz Gri

Duman Gri
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özgün ve 
modern

DEKORLAR
Ice & Smoke - Parlak sırlı porselen serisi 
biri 60x60 cm diğeri ise 20x120 cm 
olmak üzere iki farklı dekor alternatifine 
sahip. Mix Dekor 1

20x120

Mix Dekor 2
60x60
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BRITISH STONE
PORSELENLER

EBAT
British Stone serisi dört farklı ebatta 
sunuluyor; 60x120, 60x60, 20x120, 
30x60 cm. 

60x120

60x60

20x120

30x60
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özgün ve 
modern

BORDÜRLER

RENK
British Stone serisi fonlar üç renk 
seçeneği ile sunuluyor; bej, gri 
ve antrasit. Konut içi mekânlarda 
rahatlıkla kullanılabilecek seri, 
dayanıklılığı sayesinde yoğun trafikli 
alanlarda kullanıma da son derece 
uygun.

Bej

Gri

Antrasit

Süpürgelik
Antrasit
8,5x45

British Stone serisi üç farklı renkte, 
5x5 cm ebadındaki bordürler ve 
8,5x45 cm ebadındaki süpürgelikler ile 
tamamlanıyor.

Bordür
Gri
5x5
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ULTRA
PORSELENLER

EBAT
Özgün tasarımı ile iki tasarım ödülüne
sahip Ultra porselen serisi ebat
çeşitliliği ile ayrışıyor. 60x120, 80x80,
45x90, 60x60, 45x45 ve 30x60 cm olmak 
üzere 6 farklı ebatta sunulan seri, mat ve 
parlak yüzey alternatiflerine sahip.

45x90

60x60

45x45

30x60

60x120

80x80
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özgün ve 
modern

BORDÜRLER
Ultra serisi 8.5x60 ve 8.5x45 cm 
ölçülerinde ve serinin tüm renklerinde 
süpürgelikler ile tamamlanıyor.

Süpürgelik
8.5x60

RENK
Hem yer hem de duvarda kullanıma 
uygun Ultra serisi sekiz farklı renk 
seçeneği ile sunuluyor; beyaz, bej, 
krem, vizon, moka, gümüş gri, antrasit 
ve siyah.

Krem

Moka

Antrasit Siyah

Beyaz Bej

Vizon

Gümüş Gri
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POMPEI
PORSELENLER

EBAT

RENK

Pompei serisi 45x90, 45x45 ve 30x60 cm
olmak üzere üç ebat alternatifinde 
sunuluyor.

45x90

45x45

30x60

Pompei serisi krem, beyaz, açık gri, 
bej, moka ve antrasit olmak üzere altı 
farklı renk alternatifi ile sunuluyor.

Krem Beyaz

Bej Açık Gri

Moka Antrasit



301

özgün ve 
modern

BORDÜRLER
Pompei serisi farklı renk ve şekillerde 
bordür ve basamaklarla tamamlanıyor.

Bordür 
30x30

Bordür 
30x30
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RAINFOREST
PORSELENLER

EBAT

RENK

60x60 ve 30x60 cm olmak üzere 
iki farklı ebat ile sunulan colorbody 
porselen Rainforest serisi, R9 yüzey 
alternatifiyle iç mekânlara ek olarak 
dış mekânlarda da kullanıma olanak 
sağlıyor.

Rainforest serisi antrasit ve beyaz 
renklerde fonları ile slate taşını 
porselen ve dijital baskı teknolojisiyle 
buluşturuyor.

Beyaz

Antrasit

60x60

30x60
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özgün ve 
modern

DEKORLAR
Rainforest serisi 30x60 cm ebadında 
beyaz ve antrasit renklerde kesme 
dekorlara sahip.

Kesme Dekor 
Beyaz 
30x60
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ARCADE
DUVAR SERAMİKLERİ

EBAT
Parlak yüzeyli Arcade serisi 25x70 cm 
duvar seramikleri ve 80x80, 60x60 cm 
porselenler ile birlikte sunuluyor. 

25x70

RENK
Arcade serisi fonları grej, bej ve 
beyaz olmak üzere üç farklı renk 
alternatifiyle sunuluyor. Parlak 
görünümüyle şık ve romantik 
mekânlar yaratmaya olanak sağlayan 
seriyi dekor ve bordür alternatifleri 
tamamlıyor. 

Bej

Grej

Beyaz
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DEKORLAR

PORSELENLER

Çizgili Dekor
Bej
25x70

Çerçeve Dekor
Bej
25x70

Arcade serisi, 25x70 cm ebadındaki geniş 
dekor alternatifleriyle farklı mekânlar 
yaratmak için ideal. Grej, bej ve beyaz 
renkteki çizgili ve çerçeve dekorların yanı 
sıra 0.6x70 cm metalik, altın ve gümüş 
bordürler ve 17x25 cm süpürgelikler 
seriyi şık bir şekilde tamamlıyor.

Grej
80x80
60x60

Beyaz
80x80
60x60

Bej
80x80
60x60

EBAT VE RENK
Arcade serisi 80x80 ve 60x60 cm 
ebatlarında ve serinin fonları ile 
uyumlu olacak şekilde bej, grej ve 
beyaz renklerinde sunuluyor. 

Metalik Gümüş Bordür
25x70

Metalik Altın Bordür
25x70
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CATWALK
DUVAR SERAMİKLERİ

EBAT

RENK

Catwalk duvar seramikleri yeni 40x80 cm 
ebadında sunuluyor.

Mat yüzeyli Catwalk serisi beyaz, gri, 
ve vizon olmak üzere üç farklı renk 
alternatifine sahip.

40x80

Beyaz

Gri

Vizon
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şık ve 
sıcak

DEKORLAR

Dekor 
Vizon 
40x80

Dekor 
Gri 
40x80

Catwalk serisinin çizgili dekorları 
serinin fonları ile uyumlu olacak 
şekilde 40x80 cm ve beyaz, gri, vizon 
renklerinde sunuluyor.
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DEJA VU
DUVAR SERAMİKLERİ

EBAT

RENK

Mat yüzeyli Deja Vu duvar seramikleri 
33x100 cm ebadında fonlar ile sunuluyor. 
Fango Mix porselenler ile uyumlu olacak 
şekilde tasarlanan seri, geniş mekânlar 
yaratmak için ideal bir çözüm.

Deja Vu serisi fonları noce ve beyaz 
olmak üzere iki farklı renk alternatifiyle 
sunuluyor. Mat görünümüyle 
şık ve sıcak mekânlar yaratmaya 
olanak sağlayan seriyi geniş dekor 
alternatifleri tamamlıyor. 

33x100

Noce

Beyaz

DEKORLAR
Deja Vu serisi geniş dekor 
alternatifleriyle farklı mekânlar 
yaratmak için ideal. Beyaz ve noce 
renklerinde ve 33x100 cm ebadındaki 
çizgili, damask ve geometrik dekorların 
yanı sıra damask ve geometrik 
dekorların altın baskılı versiyonları da 
seriyi şık bir şekilde tamamlıyor.

Çizgili Dekor
Beyaz
33x100

Damask Dekor
Beyaz
33x100
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şık ve 
sıcak

DEKORLAR

Deja Vu serisi geniş dekor 
alternatiflerinin yanında çok geniş 
bordür alternatifleriyle de dikkat 
çekiyor. 11x33 cm boyutunda damask 
ve geometrik bordürler beyaz ve noce 
renklerinin yanı sıra altın baskılı olarak 
da sunuluyor.

Damask Bordür
Beyaz 
11x33

Geometrik Bordür
Beyaz
11x33

BORDÜRLER

sırlı porselen

Fango Mix
Beyaz
80x80
60x60
22,5x90

Fango Mix
Noce
80x80
60x60
22,5x90

Önerilen Porselenler

Geometrik Dekor
Beyaz
33x100

Altın Damask Dekor
Beyaz
33x100

Altın Geometrik Dekor
Beyaz
33x100

Altın Damask Bordür
Beyaz 
11x33

Altın Geometrik Bordür
Beyaz
11x33
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ECCENTRIC
DUVAR SERAMİKLERİ

EBAT

RENK

Eccentric duvar seramikleri yeni 40x80 cm 
ebadıyla sunuluyor. Seriyi 60x60 cm 
porselenleri tamamlıyor.

Eccentric serisi beyaz, kemik, gri 
ve antrasit olmak üzere dört farklı 
renk alternatifiyle sunuluyor. Parlak 
yüzeyli duvar seramikleri mekânları şık 
ortamlara dönüştürüyor.

40x80

Beyaz

Kemik

Gri

Antrasit
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şık ve 
sıcak

PORSELENLER

EBAT VE RENK
Eccentric serisi, duvar seramikleri 
ile aynı renkte 60x60 cm sırlı 
porselenler ile tamamlanıyor.

Beyaz
60x60

Kemik
60x60

Gri
60x60

Antrasit
60x60

DEKORLAR

3D Dekor
Antrasit

Eccentric serisi dört farklı renkte 
40x80 cm dekorlara sahip. Serinin 
dekorları 3 boyutlu görünümleriyle 
dikkat çekiyor. 
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STELLAR
DUVAR SERAMİKLERİ

EBAT

RENK

Stellar serisi duvar seramikleri yeni 
40x80 cm ebadında sunuluyor.

Parlak yüzeyli Stellar duvar seramikleri 
beyaz ve moka olmak üzere iki farklı 
renk alternatifine sahip.

40x80

Beyaz

Moka
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şık ve 
sıcak

DEKORLAR

PORSELENLER

EBAT VE RENK

Stellar serisi beyaz ve moka 
renklerinde 40x80 cm ebadında 
3 boyutlu dekorlar ile farklılaşıyor.

3D Dekor
40x80

Stellar serisi duvar seramikleri ile 
aynı renklerde 60x60 cm ebadında 
porselenler ile tamamlanıyor.

Beyaz
60x60

Moka
60x60
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ADORA
DUVAR SERAMİKLERİ

EBAT

RENK

DEKORLAR

Adora serisi 25x70 cm ebadında 
sunuluyor. Duvar seramiklerini 45x45 cm 
yer seramikleri tamamlıyor.

25x70

Adora serisi fonları beyaz ve krem 
olmak üzere iki renk alternatifine 
sahip.

Beyaz

Krem

Adora serisi bir çok farklı tipte dekor 
alternatifine sahip. Serinin ana renklerinde 
25x70 cm ebadındaki dekorlara ek olarak aynı 
ebattaki altın dekor serinin şık görünümünü 
güçlendiriyor. Panel ve mozaik kesme 
dekorlar ise seride farklılık yaratıyor.

Dekor 1
Beyaz
25x70

Dekor 2
Beyaz
25x70

Dekor 3
Gümüş
25x70

Mozaik Kesme Dekor
Beyaz - Gümüş
30x30

Panel Dekor
Beyaz
25x70
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BORDÜRLER

PORSELENLER

EBAT VE RENK
Adora porselenler 45x45 cm ebadında 
serinin duvar seramikleri ile uyumlu 
olacak şekilde beyaz ve krem 
renklerinde sunuluyor.

Beyaz - Krem
45x45

Serinin gümüş ve altın bordürleri 
seriyi farklılaştırarak şık görünümünü 
tamamlıyor.

Bordür 1
Gümüş
6x70

Bordür 1
Beyaz, Gümüş
6x70

Bordür 2
Gümüş
6x70

London Bordür
Gümüş
5x25
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BOLSHOI
PORSELENLER

EBAT

RENK

Bolshoi serisi 45x90, 60x60 ve 30x60 cm 
olmak üzere üç ebat alternatifinde
sunuluyor.

45x90

60x60

30x60

Parlak yüzeye sahip mermer 
görünümlü Bolshoi serisi beyaz, bej ve 
karamel renklerinde sunuluyor.

Beyaz

Bej

Karamel
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DEKORLAR

Geometrik Dekor 
20x60 cm

Köşe
20x20 cm

Dekor 1
60x60 cm

Dekor 2
60x60 cm

Kesme Mix Dekor
45x45 cm

Dekor Bordür
15x90 cm

Köşe
15x15 cm

Bolshoi serisi, serinin renkleriyle uyumlu 
60x60 cm iki dekora, 20x60 cm geometrik 
dekora ve serinin üç renginde kesme mix 
dekorlara sahip. 15x90 cm dekor bordür, 
köşeler ve süpürgelikler seriyi tamamlıyor.
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CELEBRATION
DUVAR SERAMİKLERİ

EBAT

RENK

Celebration serisi 25x70 cm edadında 
duvar seramikleri ile sunuluyor. Seriyi 
porselenleri tamamlıyor.

Celebration serisi parlak yüzeyli 
üç renk alternatifine sahip; krem, 
vizon ve antrasit. Seriyi geniş dekor 
alternatifleri tamamlıyor.

Krem Vizon

25x70

Antrasit
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DEKORLAR

PORSELENLER

EBAT VE RENK

Celebration serisi 25x70 cm ebadında 
4 farklı dekor alternatifine sahip. Seri, 
altın çizgili dekoru ve 3x70 cm gümüş 
bordürleriyle zenginleşiyor.

Dekor
Beyaz

Dekor 1
Vizon

Dekor 1
Altın

Çizgili Dekor 2
Vizon 

Çizgili dekor 2
Altın 

Krem 
60x120
60x60

Vizon 
60x60

Celebration serisi 60x120 ve 60x60 cm 
olmak üzere iki farklı ebatta sırlı 
porselenler ile tamamlanıyor.
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ETHEREAL
DUVAR SERAMİKLERİ

EBAT

RENK

Ethereal serisi 30x60 cm ebadında 
duvar seramikleri ile sunuluyor. Seriyi 
porselenleri tamamlıyor.

30x60

Parlak yüzeyli Ethereal serisi gri, açık 
gri, kahve ve açık bej olmak üzere dört 
farklı renk alternatifine sahip.

Açık Gri Açık Bej

Gri Kahve
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şık ve 
sıcak

DEKORLAR

PORSELENLER

EBAT VE RENK

Açık Gri 
60x60

Gri 
60x60

Kahve
60x60

Açık Bej 
60x60

Ethereal duvar seramikleri, fonlarıyla 
aynı renkte 60x60 cm sırlı porselenler 
ile tamamlanıyor. 

Geniş dekor alternatiflerine sahip 
Ethereal serisinde 30x60 cm ebadında 
3D, geometrik, çizgili, çizgili mix 
dekorlar yer alıyor. Dekorlardan bazıları 
altın ve platin görünüme sahip. Geometrik Dekor

Açık Gri
30x60

Platin Geometrik Dekor
Açık Gri
30x60

Altın  Geometrik Dekor
Krem
30x60

Çizgili Dekor
Açık Gri
30x60

3D Dekor
Açık Gri
30x60

Çizgili Mix Dekor
Gri
30x60
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FAVORITE
DUVAR SERAMİKLERİ

EBAT

RENK

Favorite serisi 25x70 cm ebadında 
duvar seramikleri ile sunuluyor. 

25x70

Mat yüzeyli Favorite serisi sadece 
beyaz renk ile sunuluyor

Beyaz
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DEKORLAR

BORDÜRLER

Dekor 1
Beyaz
25x70

Dekor 2
Beyaz
25x70

Bordür
Beyaz
12x25

Süpürgelik
Beyaz
15x25

Favorite serisi 25x70 cm ebadında 
beyaz renkte iki farklı dekor 
alternatifiyle sunuluyor.

Favorite serisi 12x25 cm bordürü 
ve seriye özel süpürgeliği ile 
tamamlanıyor.
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INSIDE
DUVAR SERAMİKLERİ

EBAT

RENK

DEKORLAR

Inside serisi 33x100 cm ebadında 
sunuluyor. Seri farklı desenlerde 
porselenleri ile tamamlanıyor.

33x100

Parlak yüzeye sahip Inside serisi sand, 
gri ve vizon olmak üzere üç farklı renk 
alternatifine sahip.

Sand

Gri

Parlak yüzeyli Inside serisi panel dekoru ile 
ayrışıyor. Seri farklı tasarım ve boyutlardaki 
bordürleriyle tamamlanıyor. 

Panel Dekor
Sand
33x100

Vizon
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PORSELENLER

EBAT VE RENK

DEKORLAR

Inside serisi 60x60 cm ebadında serinin 
renkleri ile uyumlu porselenler ile 
sunuluyor.

Inside serisi porselenleri 60x60 cm çiçekli 
ve geometrik olmak üzere iki farklı dekor ile 
tamamlanıyor.

Çiçekli Dekor
Gri
60x60

Geometrik Dekor 
Gri
60x60

Sand
60x60

Gri
60x60

Vizon
60x60

Bordür
Sand
33x100

Bordür
Sand
16.5x100
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MARMOLINE
DUVAR SERAMİKLERİ

EBAT
Marmoline serisi 33x100 cm duvar 
seramikleri ile sunuluyor. Seri, sırlı 
porselenleri ile tamamlanıyor.

33x100

RENK
Parlak yüzeyli Marmoline serisi beyaz 
ve krem olmak üzere iki farklı renk 
alternatifiyle sunuluyor.

Beyaz Krem

DEKORLAR
Mermer görünümlü Marmoline serisi, mix 
ürüne ek olarak üç farklı dekor alternatifine 
sahip. Çizgili, çizgili altın ve geometrik altın 
dekorlar seriye çeşitlilik kazandırıyor.

Geometrik Altın Dekor
Beyaz
33x100

Çizgili Dekor
Beyaz
33x100

Mix
Beyaz
33x100
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PORSELENLER

EBAT VE RENK

Çizgili Altın Dekor
Beyaz 
33x100

Süpürgelik
Beyaz 
33x100

Bitiş Bordür
Beyaz 
16,5x100

Beyaz 
60x60

Mozaik Desenli
Beyaz 
60x60

Mix
Beyaz 
60x60

Marmoline porselenleri 60x60 cm 
ebatlarında ve serinin duvar seramikleri 
ile uyumlu olacak şekilde beyaz ve 
krem renk alternatiflerine sahip.

DEKORLAR



328

OPERA
DUVAR SERAMİKLERİ

EBAT

RENK

Opera serisi 25x70 cm ebadında duvar 
seramikleri ile sunuluyor. 

25x70

Opera serisi beyaz, bej ve açık yeşil 
olmak üzere üç farklı renk alternatifine 
sahip.

Beyaz

Bej

Açık Yeşil
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şık ve 
sıcak

DEKORLAR

BORDÜRLER

Dekor 1
Açık Yeşil
25x70

Dekor 2
Açık Yeşil
25x70

Bordür
Açık Yeşil
10x25

Bordür
Açık Yeşil
17x25

Süpürgelik
Beyaz
17x25

Opera serisi 25x70 cm ebatlarında bej 
ve açık yeşil olmak üzere iki farklı dekor 
alternatifiyle sunuluyor.

Opera serisi 10x25, 17x25 cm 
bordürler ve seriye özel süpürgeliği ile 
tamamlanıyor.
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DUVAR SERAMİKLERİ

EBAT
Orleans serisi 30x60 cm ebadında 
sunuluyor. Seri Woodplus porselenleri 
ile tamamlanabiliyor.

30x60

RENK
Parlak yüzeyli Orleans serisi beyaz 
renkte sunuluyor.

Beyaz

ORLEANS
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DEKORLAR
Orleans duvar seramikleri zengin dekor 
alternatifleriyle dikkat çekiyor. 30x60 cm 
ebadında, çizgili, noktalı, damask dekorlara 
ek olarak üç boyutlu damask dekorları da 
seriyi farklılaştırıyor. Çizgili Dekor

Beyaz
30x60

Noktalı Dekor
Beyaz
30x60

3D Damask Dekor
Beyaz
30x60

Damask Dekor
Gri
30x60

Geometrik Dekor
Gri
30x60

şık ve 
sıcak

colorbody porselen

Woodplus
Açık Meşe
22,5x90
15x90

Önerilen Porselenler

Woodplus
Meşe
22,5x90
15x90

Woodplus
Ceviz
22,5x90
15x90
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PROVENCE
DUVAR SERAMİKLERİ

EBAT

RENK

Provence serisi 33x100 cm ebadında 
sunuluyor.

33x100

Mat yüzeye sahip Provence serisi 
beyaz, bej, grej ve turkuaz olmak 
üzere dört farklı renk alternatifine 
sahip.

Beyaz

Grej

Bej

Turkuaz

DEKORLAR
Provence serisi geniş dekor alternatiflerine sahip. 
Serinin ana renklerinde ve 33x100 cm ebadındaki 
çiçekli, geometrik ve çizgili dekorlara ek olarak 
çiçekli altın ve geometrik altın dekorlar da seriye 
farklılık getiriyor.

Çiçekli Dekor 
Grej 
33x100

Geometrik Dekor 
Grej 
33x100

Geometrik Altın Dekor 
Grej 
33x100

Çizgili Dekor 
Grej 
33x100
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PORSELENLER

EBAT

DEKORLAR

Çiçekli Altın Dekor 
Grej 
33x100

Beyaz
60x60

Grej
60x60

Bej
60x60

Turkuaz
60x60

Provence serisi fonları ile aynı renkte 
60x60 cm ebadında sırlı porselenler ile 
tamamlanıyor.

BORDÜRLER

Bordür 1
Grej
11x33

Provence serisi bordürleri de dekorları 
gibi çeşitlilik gösteriyor. Çiçekli, çizgili, 
altın bordürler ve süpürgelikler seriyi 
tamamlıyor. 

Çiçekli Bordür 2
Grej
11x33

Altın Bordür 1
Grej
11x33

Çiçekli Altın Bordür 2
Grej
11x33

Çizgili Bordür
Altın
5x33

Kaplama Bordür
Altın
3x33

Tozetti
Altın
11x11

Geometrik Bordür
Altın
5x33

Çubuk Bordür
Altın
2x33

Süpürgelik
Grej
15x33
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ROCOCO
DUVAR SERAMİKLERİ

EBAT

RENK

DEKORLAR

Rococo serisi 33x100 cm duvar 
seramikleri ile sunuluyor. Seri, Skyline 
porselenleri ile uyumlu.

33x100

Parlak yüzeye sahip Rococo serisi 
krem, açık moka, beyaz ve antrasit 
olmak üzere dört farklı renkte 
sunuluyor.

Krem

Açık Moka

Beyaz

Antrasit

Dalgalı Dekor  
Krem
33x100

Çiçekli Dalgalı Dekor  
Açık Moka
33x100

Rococo serisi, zengin dekor alternatifleri 
ile sunuluyor. Seri 33x100 cm ebadında, 
serinin renklerindeki çiçekli, dalgalı, çiçekli 
dalgalı ve çerçeveli dekorlara sahip. Serinin 
en ayrıştırıcı özelliği ise altın, platin ve panel 
dekorları. Çiçekli Dekor

Krem
33x100

Çerçeveli  Dekor 
Açık Moka 
33x100
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Panel Dekor
Krem
33x100

Süpürgelik
Açık Moka
15x33

Bombato Bordür
Açık Moka
4x33

Altın Dekor 
Vizon
33x100

Platin Dekor 
Beyaz
33x100

Platin Dekor 
Antrasit
33x100

Altın Dekor
Krem
33x100
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DUVAR SERAMİKLERİ

EBAT
Savoy serisi 25x70 cm ebadında 
sunuluyor. Seriyi sırlı porselenleri 
tamamlıyor.

25x70

RENK
Parlak yüzeye sahip Savoy serisi dört 
renk seçenekleriyle sunuluyor; beyaz, 
krem, bordo ve siyah.

Beyaz

Siyah

Krem

Bordo

SAVOY
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Beyaz
60x60

Krem
60x60

PORSELENLER

EBAT
Savoy serisi, beyaz ve krem 
renklerinde, 60x60 cm sırlı 
porselenler ile tamamlanıyor.

DEKORLAR
25x70 cm ebadında ve serinin her renk 
alternatifinde 3 farklı dekor ile sunulan Savoy 
serisi, altın dekorlarıyla da farklılaşıyor.

Dekor 2
Metalik İnci 
25x70

Dekor 3
Beyaz Altın
25x70

Dekor 4
Beyaz Altın
25x70

Dekor 5
Beyaz Altın
25x70

Dekor 5
Beyaz
25x70

şık ve 
sıcak
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SEPIA
DUVAR SERAMİKLERİ

EBAT

RENK

Sepia serisi 25x70 cm ebadında duvar 
seramikleri ile sunuluyor. Seriyi sırlı 
porselenleri tamamlıyor.

25x70

Sepia serisi krem ve moka olmak 
üzere iki farklı renk alternatifine sahip.

Krem

Moka
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PORSELENLER

DEKORLAR

EBAT VE RENK

Mozaik Kesme Dekor
Krem
30x30

Çiçek Dekor 1
Krem
25x70

Çiçek Dekor 1
Moka
25x70

Dekor 2
Moka
25x70

Dekor 2
Krem
25x70

Dekor 3
Krem
25x70

Dekor 4
Krem
25x70

Sepia serisi, geniş dekor alternatiflerine 
sahip. Farklı renk ve desenlerdeki 
25x70 cm dekorların yanı sıra 30x30 cm 
mozaik kesme dekorlar da seriye zenginlik 
katıyor.

Krem 
45x45

Moka 
45x45

Sepia duvar seramikleri, krem ve moka 
renklerinde 45x45 cm ebadında sırlı 
porselenler ile tamamlanıyor. 
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VINTAGE
DUVAR SERAMİKLERİ

EBAT
Vintage serisi 33x100 cm ebadında 
sunuluyor. Seri farklı desenlerdeki 
porselenleri ile tamamlanıyor.

33x100

RENK
Parlak yüzeye sahip Vintage serisi 
açık gri, gri, açık bej ve bej renk 
alternatiflerinde sunuluyor.

Açık Gri

Açık Bej

Gri

Bej

DEKORLAR
Vintage serisi dekor alternatifleriyle 
zenginleşiyor. İki farklı geometrik dekor ve 
halı dekor alternatifine ek olarak geometrik 
dekorların gümüş ve altın versiyonları da 
seriye ayrıcalıklı bir şıklık kazandırıyor.

Geometrik Dekor 1
Bej 
33x100

Geometrik Dekor 2
Bej 
33x100

Geometrik Dekor 1
Altın
33x100
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şık ve 
sıcak

PORSELENLER

EBAT VE RENK

Geometrik Dekor 2
Altın
33x100

Halı Dekor
Altın
33x100

Açık Bej
60x60

Halı Tasarım 
Açık Bej
60x60

Geometrik Tasarım 1 
Açık Bej
60x60

Vintage serisi 60x60 cm ebadında iki 
farklı renk ve üç farklı tasarımda sırlı 
porselenleri ile tamamlanıyor.
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HOT CHOCOLATE
PORSELENLER

EBAT

RENK

Hot Chocolate serisi 20x120 cm 
ebadında ahşap ile 80x80 ve 60x60 cm 
ebatlarında mermer görünümlü fonlar 
ile sunuluyor. 

Hot Chocolate serisi fonları latte, 
kakao, vanilya renklerinde üç ahşap 
görünümlü ve beyaz renkte bir 
mermer görünümlü doku alternatifiyle 
sunuluyor. Konut içi mekânlarda 
rahatlıkla kullanılabilecek seri, aynı 
zamanda düşük trafikli alanlarda da 
kullanılmaya uygun.

Latte Kakao

Vanilya Beyaz - Mermer

20x120

80x80 - Mermer

60x60 - Mermer
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şık ve 
sıcak

DEKORLAR
Hot Chocolate serisi, iki tip dekor seçeneğine
sahip; vanilya-kakao çizgili dekor 20x120 cm
ebadında, geometrik dekor ise üç renkte
60x60 cm ebadında sunuluyor.

Vanilya-Kakao Çizgili Dekor
20x120

Hot Chocolate serisi üç ayrı renkte 
30x30 cm kesme bordürlerle 
tamamlanıyor. 

Kesme Bordür
Kakao
30x30
J

BORDÜRLER

Geometrik Dekor
Kakao
60x60
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TERRA NOVA
PORSELENLER

EBAT

RENK

Terra Nova serisi, dört farklı ebatta fon
ile sunuluyor; 60x120, 80x80, 60x60 
ve 40x80 cm. Yeni ebat seçenekleri 
hem dış hem de iç mekânlarda 
kullanım olanağı sağlıyor.

Terra Nova serisi fonları, dört renk
seçeneği ile sunuluyor; vanilya, taba,
nero ve moka. Konut içi mekânlarda 
rahatlıkla kullanılabilecek seri, 
dayanıklılığı sayesinde yoğun
trafikli alanlarda kullanılmaya da
son derece uygun.

60x120

Vanilya Taba

Nero Moka

80x80

60x60

40x80
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şık ve 
sıcak

DEKORLAR

BORDÜRLER

Patchwork Dekor
Taba
80x80
60x60

Kesme Bordür
Taba
30x30
J

Kesme Bordür
Taba
30x30
J

Terra Nova serisi, 30x30 cm ebadında, 
iki farklı desende ve dört ayrı renk 
alternatifinde kesme bordürler ile 
tamamlanıyor.

Terra Nova serisi dekorları 80x80 ve
60x60 cm olarak iki farklı boyutta 
sunuluyor. Dekorlar; vanilya, taba, 
nero ve mokadan oluşan dört ayrı renk 
seçeneği ve her kutuda sekiz farklı 
desen alternatifiyle sunuluyor.
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PERA
PORSELENLER

EBAT
Pera serisi 20x120 cm ebadında fonlar 
ile sunuluyor.

20x120

RENK
Ahşap görünümlü Pera serisi, siyah 
ve beyaz olmak üzere iki farklı renk 
alternatifiyle sunuluyor.

Beyaz

Siyah
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şık ve 
sıcak

Pera serisi, 20x120 cm ebadında, serinin 
iki renginde üç farklı dekor alternatifi ve 
süpürgeliğiyle birlikte sunuluyor.

Dekor 1
Beyaz
20x120

Dekor 2
Beyaz
20x120

Dekor 3
Beyaz
20x120

Süpürgelik
Beyaz
20x120

DEKORLAR
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PICCADILLY
PORSELENLER

EBAT
Piccadilly serisi, geniş ebat alternatifiyle 
dikkat çekiyor; 60x120, 45x90, 60x60 ve 
30x60 cm.

60x120

45x90

60x60

30x60
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şık ve 
sıcak

RENK

DEKORLAR

Piccadilly serisi, beyaz, gri ve grej 
olmak üzere üç farklı renk alternatifyle 
sunuluyor.

Beyaz

Grej

Piccadilly serisi, beyaz, gri ve grej 
renklerinde 45x90, 60x60 ve 30x60 cm 
ebatlarında üç farklı dekor alternatifiyle 
sunuluyor. 60x60 ve 30x60 cm dekorları 
moka renk alternatifine de sahip.

Dekor
Beyaz
45x90

Dekor
Beyaz
60x60

Kesme Bordür
Beyaz
45x45

Dekor
Beyaz
30x60

Gri

Moka - 60x60
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SAMBA
PORSELENLER

EBAT

RENK

Samba serisi 20x120 cm ebadında 
fonlar ile sunuluyor.

Ahşap görünümlü Samba serisi; 
bej, venge ve açık meşe renklerinde 
sunuluyor.

Bej

Venge

Açık Meşe

20x120
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şık ve 
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DEKORLAR
Ahşap görünümlü Samba serisi, 20x120 cm 
ebadındaki bej, venge ve açık meşe renklerindeki 
dekorlarıyla fark yaratıyor. Seri mix bordürüyle 
tamamlanıyor. Dekor

Bej
20x120 cm

Dekor
Venge
20x120 cm

Dekor
Açık Meşe
20x120 cm

Kesme Mix Dekor
Bej
30x60 cm
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TREVI
PORSELENLER

EBAT

RENK

Trevi serisi, 60x120, 60x60 ve 30x60 cm
olmak üzere üç ebat alternatifiyle 
sunuluyor.

Parlak ve mat yüzey seçeneklerine 
sahip Trevi serisi; beyaz, gri, bej, moka 
ve antrasit olmak üzere beş renkte 
sunuluyor.

Beyaz

Bej

Gri

Antrasit

Moka

60x120

60x60

30x60
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DEKOR
Trevi serisi, serinin fonlarıyla aynı renkte 
60x60 cm bir dekora ve 30x60 cm ebadında 
bir kesme dekora sahip.

Kesme Dekor
30x60 cm

Takoz
10x10 cm

Dekor
60x60 cm
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FUTURA
DUVAR SERAMİKLERİ

EBAT

RENK

Mat yüzeyli Futura duvar seramikleri, 
33x100 cm ebadında fonlar ile 
sunuluyor. Woodplus porselenler 
ile uyumlu olan seri, geniş mekânlar 
yaratmak için ideal bir çözüm.

Futura serisi fonları; krem, beyaz, açık 
gri ve açık vizon olmak üzere dört 
farklı renk alternatifiyle sunuluyor. 
Seri, mat görünümüyle sade ve 
zamansız mekânlar yaratmaya olanak 
sağlıyor. 

33x100

Krem Açık Gri

Beyaz Açık Vizon
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sade ve 
zamansız

DEKORLAR

3D Dalgalı Dekor
Beyaz
33x100

3D Dalgalı Dekor
Açık Gri
33x100

Futura duvar seramikleri; 33x100 cm 
ebadında krem, beyaz, açık gri ve açık vizon 
olmak üzere dört farklı renk seçeneğindeki 
3D dalgalı dekor alternatifiyle fark 
yaratıyor.  

3D Dalgalı Dekor
Krem
33x100

3D Dalgalı Dekor
Açık Vizon
33x100

colorbody porselen

Woodplus
Beyaz
22,5x90
15x90

Önerilen Porselenler

Woodplus
K. Gri
22,5x90
15x90

Woodplus
Antrasit
22,5x90
15x90

Woodplus
Ceviz
22,5x90
15x90
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SOLID
DUVAR SERAMİKLERİ

EBAT

RENK

Mat yüzeyli Solid duvar seramikleri, 
25x70 cm ebadında sunuluyor. 60x60 cm 
porselenlerle birlikte tasarlanan seri, geniş 
mekânlar yaratmak için ideal bir çözüm.

25x70

Solid serisi duvar seramikleri; sadece 
beyaz renkli olarak sunulurken, 
porselenler beyaz ve gri olmak üzere 
iki farklı renk alternatifine sahip.

Beyaz
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sade ve 
zamansız

DEKORLAR

PORSELENLER

EBAT VE RENK
Solid serisi 60x60 cm beyaz ve gri 
renklerde sırlı porselenleriyle birlikte 
sunuluyor. 

Solid duvar seramikleri, 25x70 cm 
ebadında üç farklı dekor tasarımıyla 
sunuluyor. Beyaz renkte geometrik 
ve 3D geometrik dekorların yanı sıra 
gümüş baskılı çiçekli dekor alternatifi 
de seriyi tüm zamanlarda kullanılmaya 
uygun hale getiriyor. 4x25 ve 4x70 cm 
bordürler ve 17x25 cm ebadındaki 
süpürgelikler seriyi kusursuz şekilde 
tamamlıyor.

Solid
Beyaz
60x60

Solid
Gri
60x60

3D Geometrik Dekor
Beyaz
25x70

Geometrik Dekor
Beyaz
25x70

Çiçekli Dekor
25x70



358

METRO TILES
PORSELENLER

EBAT

RENK

Metro Tiles mozaikleri 2.5x5, 5x10 ve 
10x20 cm olmak üzere üç farklı ebat 
ile sunuluyor.

Metro Tiles; beyaz, krem ve siyah 
olmak üzere üç renkten oluşuyor.

Beyaz

Krem

Siyah

10x20

5x10

2.5x5
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sade ve 
zamansız
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NEO QUARZITE
PORSELENLER

EBAT

RENK

Neo Quarzite serisi 45x90, 60x60 ve 
30x60 cm olmak üzere üç farklı ebat 
alternatifiyle sunuluyor.

Taş dokulu Neo Quarzite serisi; beyaz, 
krem, moka ve antrasit olmak üzere 
dört farklı renk seçeneğine sahip.

Beyaz Moka

Krem Antrasit

45x90

60x60

30x60
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sade ve 
zamansız

DEKORLAR
Neo Quarzite serisi, 90x90 cm
ebadında kesme panel ile 
farklılaşıyor. Seri, kesme bordürleri ve 
süpürgeliğiyle tamamlanıyor.

Kesme Panel
90x90

Kesme Bordür
30x30

Kesme Bordür
30x30
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SKYLINE
PORSELENLER

EBAT
Skyline serisi 60x60 ve 30x60 cm 
olmak üzere iki ebatta sunuluyor.

60x60

30x60
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sade ve 
zamansız

Kemik

Gri

Açık Vizon

RENK
Geniş renk seçeneğine sahip Skyline 
serisi krem, moka, soft moka, antrasit, 
kemik açık vizon ve gri renklerinde 
sunuluyor.

Krem

Soft Moka

Moka

Antrasit



364

PIETRA BORGOGNA

EBAT

RENK

Pietra Borgogna serisi; 45x90, 
60x60 ve 30x60 cm olmak üzere 
üç farklı ebatta sunuluyor. Mat ve 
parlak yüzey alternatifleri bulunan 
colorbody porselen serisi dış mekân 
kullanımlarına da uygun.

Taş dokusunun modern yorumu olan 
Pietra Borgogna serisi, beyaz ve bej 
olmak üzere iki renk alternatifi ile 
sunuluyor.

Beyaz

Bej

45x90

60x60

30x60

PORSELENLER
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sade ve 
zamansız

BORDÜRLER
Pietra Borgogna serisi, bej ve beyaz 
renklerde 30x60 cm ebadında ve 
1.5x30, 2.5x2.5 cm ebatlarında kesme 
dekorlar, basamak ve süpürgeliklerle 
tamamlanıyor. Kesme Dekor 

Beyaz
30x60 

Kesme Dekor
Beyaz 
1.5x30

Kesme Dekor
Beyaz
2.5x2.5

Süpürgelik
Beyaz
8.5x60
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PIETRA PIENZA
PORSELENLER

EBAT
Colorbody porselen Pietra Pienza
serisi, geniş yüzey ve ebat alternatifleri
ile fark yaratıyor. Seri beş farklı ebat 
seçeneğine sahip; 60x120, 80x80, 
45x90,60x60 ve 30x60 cm.

45x90

60x60

30x60

60x120 

80x80
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sade ve 
zamansız

RENK

DEKORLAR

Hem yer hem de duvarda kullanıma 
uygun Pietra Pienza serisi, dört farklı 
renk seçeneği ile sunuluyor; krem, 
açık gri, koyu gri ve antrasit.

Bej Koyu Gri

Açık Gri Antrasit

Pietra Pienza fonları, farklı boyutlarda 
kesme dekor alternatifleri ve 8.5x60 cm 
ebadında süpürgeliği ile zenginleşiyor.

Kesme Dekor 
Bej
30x60 

Kesme Dekor
Bej
1.5x30

Kesme Dekor 
Bej
2.5x2.5 

Kesme Dekor 
Bej
3x3

Süpürgelik
Bej
8.5x60
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UPTOWN

EBAT
Her mekâna uygun modern
tasarımıyla fark yaratan Uptown
porselenleri, geniş ebat seçeneğiyle 
sunuluyor; 60x120, 80x80, 45x90, 
60x60, 22.5x90, 30x60 ve 15x90 cm.

60x120

80x80

60x60

30x60

45x90

22,5x90

15x90

PORSELENLER
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sade ve 
zamansız

DEKORLAR

RENK
Hem yer hem de duvarda kullanıma
uygun mat ve parlak yüzey seçeneğine 
sahip Uptown serisi; krem, vizon, beyaz 
ve koyu gri renk alternatiflerine sahip.

Krem Vizon

Beyaz Koyu Gri

Kesme Dekor
Krem 
30x60

30x60 ve 30x30 cm ebadında 
kesme dekor mixleri Uptown serisini 
tamamlıyor.

Kesme Dekor Mix
Krem 
30x30
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WOODPLUS

EBAT

RENK

Woodplus serisi 22.5x90 ve 15x90 cm
olmak üzere iki farklı ebatta fon ile
sunuluyor.

Woodplus serisi fonları, soğuk ve sıcak 
renklerde birbirinden bambaşka iki 
ayrı dünya yaratma fırsatı sunuyor. 
Soğuk renkler olan antrasit, koyu 
gri ve beyazın yanı sıra sıcak ahşap 
renkleri olan açık meşe, meşe, ceviz ve 
venge renkleriyle seriye bambaşka bir 
hava katıyor.

22,5x90

15x90

Antrasit

Meşe

Ceviz

Koyu Gri

Venge

Açık MeşeBeyaz

PORSELENLER
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sade ve 
zamansız

DEKORLAR

Gri Mix Dekor
45x45

Kahve Mix Dekor
45x45

Süpürgelik
8.5x45

Woodplus serisi, soğuk renklerdeki 
fonlarıyla uyumlu olacak şekilde 
45x45 cm gri mix dekor, sıcak 
renklerdeki fonlarıyla uyumlu olacak 
şekilde 45x45 cm kahve mix dekorları 
ile sunuluyor. Fonlarla aynı renklerde 
8.5x45 cm ebadındaki süpürgelikler 
de seriyi kusursuz şekilde 
tamamlamaya yardımcı oluyor. 
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VITRA PROTECT
Sırsız parlak porselen seramiklerin gözeneklerini özel bir kaplama yöntemi ile kapatarak ilk günkü ışıltılarını koruyan bir uygulamadır.

VITRA CLEAN
VitrA’nın seramik ve ıslak mekân ürünlerini daha kolay temizlenebilir kılan modern bir yüzey zenginleştirme yöntemidir. Özel sırlama 
yöntemi yüzey gerilimini artırır, böylece su yüzey üzerinde cıva gibi hareket ederek kirin kolaylıkla yüzeyden ayrılmasını sağlar. Ürün 
yüzeyleri sadece suyla, nemli bir bezle veya gerektiği takdirde yumuşak temizleme maddeleriyle temizlenebilir.

VITRA HIJYEN
VitrA Hijyen sağlık açısından fayda sağlayan bir teknolojidir. Bu yöntemle geliştirilmiş yüzeylerde maksimum hijyen sağlanmaktadır. VitrA 
Hijyen yoğun kullanım altında dahi koruma özelliğini kaybetmez. Bu özel sır, dünya çapında tarafsız araştırma enstitüleri tarafından test 
edilmiş ve onaylanmıştır.

VITRA PHOTOACTIVE
Hidrofilik ‘suyu seven’ yüzey: Yüzeye gelen su veya yağmur ile toz ve diğer kirler yüzeyden kolayca akar.

Fotokatalitik etki: Yüzeye gelen organik kirlilikler parçalanarak yok olur.

Koku giderici etki: Havada kirlilik yaratan azot ve sülfür oksit gibi maddelerin, ayrıca sigara kokularının giderilmesi için ideal bir çözümdür.

ÖZEL YÜZEY TEKNOLOJİLERİ

Normal
Seramik Yüzey

VitrA
Hijyen

Test öncesi seramik yüzeyler

Eşit derecede kirli olan test yüzeyleri

12 saat sonra

24 saat sonra 
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TEMİZLİK VE BAKIM TALİMATI
DÖŞEME SONRASI TEMİZLİK
Döşeme sonrası, yüzeydeki derz film tabakası kısa bir zaman aralığında kurumaya başladığı esnada mutlaka temizlenmeli, yüzeyde 
sertleşmesine izin verilmemelidir. Bu esnada derzi temizlemek için sadece su ve sünger yeterli olacaktır. 

Seramik yüzeyinde derz dolgu kalıntılarının sertleşmesi durumunda, bu bölgelere tutunacak kirler, seramik yüzeylerinin temizlenmesini 
zorlaştıracaktır. Bu durumdaki yüzeyler ancak özel kimyasallarla temizlenebilir. Bu tip özel temizleyiciler, kimyasalın üreticisi tarafından 
belirtilen şekilde kullanılmalıdır. Döşeme sonrası temizliklerde seramik yüzeyleri yeterli miktardaki suyla durulanmalıdır. Diğer taraftan, 
yüzeyi asite hassas seramikler (metalik yüzeyliler vb.) yalnızca su ve nötr temizlik malzemesiyle temizlenmelidir. 

PERİYODİK RUTİN TEMİZLİK
Düzenli olarak yapılacak temizliğin sıklığı, seramiğin döşendiği yerdeki kirlenme potansiyeline ve seramiğin yüzey özelliğine (antislip vb.) 
bağlı olarak, haftalık, günlük veya günde birkaç kez olacak şekilde değişebilir. 

Seramikler düzenli olarak vakumlama yöntemiyle ve suyla yıkanarak temizlenmelidir. Ayrıca kirlenme yüküne ve yüzeyine bağlı olarak 
temizlik deterjanları da kullanılabilir. Suyla temizlik yapıldığında, yüzeyde kalan kirli su, yeterli miktarda temiz su kullanılarak giderilmelidir. 
Bu durulama, seramikler kuruduğunda yüzeyde kalabilecek kirliliği önleyecektir. Ayrıca, seramik yüzeyleri, temiz bir kuru bez kullanılarak 
da silinebilir.    

Büyük ölçekli alanlar döner, silindirik fırçalı makinelerle temizlenebilir. Bu tip makineler, uygun hıza ayarlanarak, su-deterjan karışımının 
yüzeye işlemesi sağlanmalıdır. Daha sonra temiz su kullanarak durulama tamamlanmalıdır.

Zaman zaman, yabancı maddeler seramik yüzeyinde leke bırakabilir. Böyle durumlarda lekenin özelliğine göre uygun bir temizleyici 
kullanılarak temizlik yapılmalıdır. Hassas yüzeyli seramikler (metalik yüzey gibi) temizlenirken, yalnızca su ve nötr deterjanlar kullanılmalı ve 
temizlik öncesi kimyasalın yüzeye etkisi küçük bir alanda denenmelidir.

Hidroflorik asit içeren temizleyiciler, seramik yüzeyi parçalama özelliği olduğu için kesinlikle kullanılmamalıdır. Ayrıca, aşındırıcı 
ekipmanlarla yapılacak uygun olmayan temizlik işlemlerinden, seramiğin kaymazlık özelliklerini olumsuz yönde etkileyeceği için, 
kaçınılmalıdır. Bazı temizlik malzemeleri seramik yüzeyinde film tabakası bırakabilmektedir; bu tabaka seramiğin kirlenmesine ve yüzeyin 
kayganlaşmasına neden olacağından, bu tip temizleyiciler kullanılmamalıdır.  

PARLAK SERAMİK BAKIMI
Parlak seramik malzemesi, parlatma işleminden sonra çok yüksek olan teknik özelliklerini korumasına karşın, üst yüzeyinde oluşan 
mikroskopik gözenekli yapısı itibariyle lekelenmeyi kolaylaştırır. Ancak estetik kalitesi ve canlı renkliliği nedeniyle tercih edilir. Aynı nedenle 
oluşan parlak yüzeyin aşınma dayanıklılığı (MOHS) parlatılmamış malzemeninkinden daha düşüktür. Lekelenme durumunda lekenin kalıcı 
olmaması için hiç bekletmeden özel olarak üretilmiş leke çıkarıcı malzemelerle temizlenmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte lekelenmeyi önlemeye yönelik piyasada farklı markalarda yüzey koruyucu ürünler bulunmakta olup, döşeme sonrası 
bunlarla kaplama yapılabilir. Ayrıca VitrA, kullanıma hazır Protect kodlu, lekelenmeyi önlemeye yönelik uygulama yapılmış ürünler 
üretmektedir.










